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ЧЕТВЪРТИ ПРИНОСЪ КЪМЪ НАСЪКОМНАТА ФАУНА 
НА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ! 

‚ (Ар1егугосепеа и. Со[еор{ега) 

я Оть Ал. Кириловъ ДрЪновски — София. 

\МЕКВТЕК ВЕПТКВАЯ РАВ 1\М5ЕКТЕМЕАИМА ВОГСАНЕМ$ 
ИМО ВИЕСАЕ $СН-МАСЕРОМЕМ$ 1 

(Арегугоеп ппа Кафе!) 

Уоп Мехапаег КитИом ОгепомзкКи, ЗоНа. 

Отъ много години проучвамъ насфкомитЪ на нашата 
страна, както и на новоосвободенитЪ земи въ Македония?, 
отъ гдето съмъ събралъ и донесълъ многобройни материали. 
Тия последнитЪ принадлежатъ къмъ всички разряди на го- 
лЪмия класъ 175ес1а, опредЪлянето на които извършвахъ, 
споредъ възможноститЪ, презъ разни години. Така, отъ 
1903—1934 г. съобщавахъ обработенитЪ материали въ на- 
шата и въ чуждата литература, наредени по планини, гдето 
съмъ ги събиралъ, а отъ последната година азъ започнахъ 
публикуването на остатъка отъ материалитЪ въ общи при- 
носи (изброени сж по-долу тритЪ мои последни). Така че, 
този приносъ е единъ отъ най-последнитЪ мои общи при- 
носи, за България и Македония заедно. 

ОпредЪлянето събранитЪ напоследъкъ материали се из- 
върши отъ специалисти, именно, за Ар{егухо{а въ Вазе] отъ 
Ог Рщег \У/усоа2изК1, а за бръмбаритЪ въ \\Меп отъ Биек- 
ог НоНат Пг ЛозеЁ Вгей, на които господа изказвамъ тукъ 
моята сърдечна колегиална благодарность. 

1 Зере аисн тете егзйеге ге! детепзатеп ВейЙгаде;, А: ш 4еп 

_ Мейипаеп 4ег ВшШдаг. Еп{юто10д. @езе!зсва! хи ЗоНа, 1) ш Ва. УШ, 

1934, 174-182 (Нутепор{егеп“и. Гер!4ор{егеп), 2) ш Ва. ИХ. 1936, р. 237-256 
(Еерор!егеп, Нутепорегеп, ПГр{егеп, Огор1егеп), 3) ш Ва. Х. 1938, 
р. 110-114 (Ар!егудо{еп). В. „\УеглесВп!$ де: тм Би] да$1зсВеп и. таседоп1сВеп 
Че гдеп деаттецеп Агегудо{еп“. Е1депе АиздаБе. ЗоНа 1937, р. 1-15. 

ГЛезег еп фа! аисп !014епде 5 К|!. Вейгаде @Бег Фе П]лрйегеп, Ёер!9о- 

р\егеп, Нутепор{егеп, Со!еор{егеп, КНупспо{еп ц. @е Ог{ор{егеп Вуч1датеп$ 

и. Маседотепз (р. 6-15). 
2 З1еве тете ме!еп Вейгаде @Бег Фе Гер!Чор{егеп!аипа Вшдачеп$ 

ипа $. \/. Маседошеп$ (ВиЁ дет Са!ИзсЬтаЬега Бе! ОспгАа ипа Везпа), 

1930, р. 129-177, ЗоЙа, зо\ме аиср Бег Фе ацЁ дет АПБо{мзсраеЫгае 

дезаттецеп 1-ер!ор{егеп, п 4еп Заргеп 1929-1936. 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во. Кн. ХИ. 1 

ь" 
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А. ЗиЬс!а$15 Ар{егудодепеа (ИгтзеК4еп — 
Първични нас$коми). | 

Отъ групата на най-низшитЪ, безкрили и безметамор- 
фозни, насЪкоми у насъ по равнини и особено по планини, 
има събрани много материали, обаче т сж били до днесъ 
твърде малко обработени и публикувани. Освенъ 6—7 малки 
приноси съобщени до днесъ отъ чужди и наши автори, нито › 
една. по-голЪма научна работа не е била написана. За моитЪ 
около 65 вида и форми Арегуэо{фа, опредЪлени отъ изве- 
стния специалистъ Рто{. Ог ЧЛап Зф4ась въ Ктаком презъ 
1936 г., ще очакваме да бжде написана голЪма`монографична 
работа (споредъ неговитЪ думи). ИзброенитЪ по-долу 7 вида 
и форми съмъ събралъ въ западна СрЪдна гора, въ областьта 
на курорта Сулу-Дервентъ, разположенъ до 3 клм. северо- 
източно отъ гара Костенецъ (ихтиманско), както и по политЪ 
на Витоша. Презъ пролЪтьта’ на 1940 г. — априлъ и май въ 
Сулу-Дервентъ, а на Витоша презъ прол$тьта и лЪтото на 
1935 г., обходихъ долинит$Ъ и скалнитЪ мЪста, гдето изъ влаж- 
ната гнила шума и подъ нея изъ пръстьта събрахъ много- 
броенъ материалъ отъ почти всички разряди на подкласа 
Ар{егузобепеа. ТЪ ще бждатъ постепенно опредЪляни отъ 
съответни' специалисти, следъ това публикувани отъ менъ и 
отъ специалиститЪ, главно отъ Ог Р. \/ухо421$ 1. 

Този малъкъ приносъ е мой трети общъ приносъ и по 
Ар{егусо{фа на България. 

Огао Тпвузапига 
Гат. Мас!ИА4ае (Скалоподскачки) 

ГолЪмиятъ познавачъ на скалоподскачкитЪ насЪкоми 
Рто{. Зфасп ето какво казва за тия низши и стари видове въ 
неговата страна Полша: тЪ, прекарвайки своятъ скритъ жи- 
вотъ на полутъмно подъ камъни, скални сипеи около и по 
планинитЪ, твърде слабо предприематъ премфствания или 
странствувания отъ планина на планина, или отъ една страна 
въ друга страна, ето защо при охарактеризиране насЪкомния 
животъ на една страна или планина, отъ гдето тЪ сж събрани, 
т иматъ особено голЪмо значение. Така че тЪхното основно 
проучване навсфзкжде и у насъ се твърде много налага, 
именно за да могатъ чрезъ тЪхъ да бждатъ открити всички 
географски и-геологични промфни станали отъ преди ледни- 
ковото време до днесъ въ нашата страна. Присжтствието 
или отсжтствието на нЪкои видове отъ скалоподскачкитЪ по 
дадени планини или въ нЪкоя страна, ще ни говори за ста- 
ростьта или младостьта на планината, която проучваме, или 
за богатство или беднота въ насЪкомния, дори въ растител- 
ния животъ на сжщата, (Единъ много поучителенъ въ това 
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отношение примЪръ ни представлява македонската планина 
Алиботушъ — Китка въ източна Македония, южно отъ Пи- 
ринъ планина). 

По-нататъкъ З{4асй ни открива, че скалоподскачкитЪ на- 
сЪкоми не стоятъ въ никаква зависимость отъ разпростране- 
нието на растенията и особено на човЪка въ една страна, 
респ. планина, затова ние ще можемъ да откриемъ тия на- 

_с$коми въ дадена планинска мЪстность още дълго следъ 
като въ последната бждатъ унищожени или изчезнатъ еднитЪ 
(т. е. растенията), или се премЪстятъ другитЪ (т. е. хората). 
Затова именно тия насЪкоми ще трЪбва да проучваме основно, 
преди да започнемъ географични или екологични обсжждения 
на дадената ни планина въ една страна. 

По отношение обитаванията на скалоподскачкитЪ, по- 
следнитЪ могатъ да бждатъ пораздЪлени на 2 биологични 
групи — на една голЪма, нар. инландна, т.е. на вжтреш- 
ностьта въ страната и на друга малка — халофилна, на 
крайбрЪжията, съ една дълбочина на разпространение отъ 
брЪга на морето до 100-на метра въ вжтрешностьта. Пър- 
витЪ, като издържащи повече единъ континенталенъ — хла- 
денъ климатъ, изглежда обаче като най-вФроятно, че нами- 
ратъ най-благоприятни условия на животъ въ предпланинитЪ, 
като могатъ да се изкачватъ напр. на АлпитЪ и до 2050 м.., 
а на югъ въ Албания и до 2400 м. височина. (У насъ още 
не ни сх познати тия насЪкоми до такива височини). Зфасв 
казва още, че тия старинни насЪкоми, реликтни остатъци, 
не се явяватъ изъ горитЪ съ мъхове, но безъ камъни. Горно- 
плиоценовитЪ янтарни гори въ северна Германия сж били 
предлагали доста благоприятни условия и за Мас ШЧае, тъй 
като открититЪ въ тфхъ екземпляри сж били твърде много 
(на разни видове), а отъ тогава до днесъ не сж показали 
голЪма промЪна отъ обитаванитЪ по сжщитЪ страни — Гер- 
мания и Полша,. МасЬ11Чае по настоящемъ. 

Отъ тази фамилия у насъ сж били събрани и опове- 
стени до 1942 г. следнитЪ 6 вида: ОШ шаседошса Зфасв. 
(п. $р.), Согуорйати$ Бапансиз Уетп, Герё5тасй 5 пофаа 
З1ев, Гер5тасйШ5 тешшафа $16, Адтезотас Ш; Огепоо5 
св (п. ©. п. зр.), Гивототас Их Игитоой $4св (п. 8., п. 
$р.), обаче при едно по-усърдно събиране въ цфлата ни страна 
би могло да бждатъ открити най-малко още толкова видове. 

1. Согуорййатиз бапайси$ Уегй. (тема. \Мухо42т$К]). 
Дължината на тълото е 8—12 мм. (мърено безъ опашнитЪ 
четинки — придатъци, както и безъ антенитЪ — пипалата), 
ширина на тЪлото е 1'5—2*5 мм. (нЪкои сх били млади, още 
недоразвити). Обагрени сх по гърба люспитф$ въ сиво до 
черно въ напрЪчно поставени бЪли или бЪлезникави пръстен- 
чета, преминаващи презъ коремчето и презъ опашнитЪ при- 
датъци — сегс!. | 
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У нЪкои екземпляри се забелязва по цфлото коремче и 
единъ слабъ оттенъкъ слабо жълтеникъвъ. 

Този е единъ отъ най-силно разпространенитЪ видове: 
скалоподскачки у насъ по планинитЪ, отъ априлъ до октом- 
врий 1935—1940 г. 

Събранъ и въ курорта Сулу-Дервентъ на _- гора, 
презъ априлъ и май 1940 г. въ много екземпляри, на висо- 
чина 530 м., а на Витоша на височина 1000—1500 м. 

2. Гер5тасШИ$ пота 5Ей. и чаг. аигеодогзаа $4св.. 
(Чет. З1сВ.). Дължина на тфлото 89—10 мм., ширина на ко- 
ремчето 1`5—2 мм., дължина на пипалата — антени у © 8— 
9*5 мм. Този е единъ доста едъръ и красивъ видъ, разпро- 
страненъ въ каменната сипейна область надъ с. Драгалевци 
и с. Бояна, въ долината на рЪкитЪ, на височина 850 — 1200 м.. 
Обагренъ по гърба кафяво-свЪтло и тъмно:пятнисто съ си- 
ленъ бронзовъ блЪсъкъ. Последниятъ се. запазва и у изсъх- 
налитЪ екземпляри. За него откривательтъ му З{4асвге напи-. 
сълъ отдЪлна работа!, въ края на която сж прибавени и две 
рисунки силно увеличени — цвЪтни. 

Споредъ З{асп този видъ не е никакъвъ мигрирующъ. 
видъ за Полша отъ съседнитЪ страни, обаче е единственъ. 
видъ запазенъ въ рефуги върху севернитЪ страни на Карпа- 
титЪ презъ време на ледниковото време, затова веднага следъ. 
преминаване — изчезване на ледоветЪ, видътъ се е запазилъ. 
въ цфлата територия на Полша свободно отъ конкуренцията: 
на други сродни нему видове, а се е разпространилъ изъ. 
цфлата южна часть на сжщата. 

Като е така, този видъ и у насъ ще дае едно реликтно. 
насЪкомо отъ голЪмо значение за нашата насЪкомна и спе- 
циално за ар{егузо{-ната фауна, при обсжждане въпроса за 
стойностьта на тази фауна у насъ и за нейната степень на 
развитие и разпространение отъ съседнитЪ или по-далечни 
страни. с 

Вариететътъ живфй навсЪкжде съ вида (МошшаИогт) 
заедно, а може да се разпознай при чиститЪ екземпляри съ 
неповредена люспеста покривка на тЪлото, по златно-жъл- 
тата съ бронзова сЪнка срЪдна часть на а {Ълия гръбъ (про-_ 
такаща се отъ предъ главата до края на ‘коремчето). Тази 
срЪдна разсвЪтлена часть е обградена въ странитЪ съ тъмно- 
кафяви надлъжни и лакатушни връзки-ивици. Обаче презъ. 
самата срЪда на гърба е проточена тънка тЪсна черна ли- 
нийка-ивица отъ люспи. Въ живо и чисто състояние препа- 
рирани сухи екземпляри, видътъ и вариететътъ се отлича- 
ватъ твърде лесно, само въ препарирано състояние въ спиртъ. 

1 Зап З{ась: „Бег 4&е т Ройеп уогкоттеп4еп Ее1епзргтдег (Ма- 
сЬШае) ип ИБег 4е Ведеиипа 4езег шзеЖеп.“ (Ежгай аи ВиШейп 4е: 
РАсадепие Ро|опа!5е 4ез Зс‹епсе$ её еМеге$ — 1925. Сгасо\ме. 
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тЪ не се различаватъ никакъ единъ отъ другъ, казва $4асв. 
_За това именно сжщиятъ авторъ препоржчва при описване 
_ видоветЪ отъ МасьШ@ае да се взема предъ видъ винаги и 
баграта на люспената покривка на тЪлото, главата и дру- 
гитЪ части, (сжщо както това се прави при пеперудитЪ). 
Споредъ авторитЪ специалисти 5Пуезии, Уегпое{, СагрепИег 
и др. дало имъ поводъ, при опредЪляне на видоветЪ отъ 
семейство Масп!Шае, да взематъ предъ видъ не само боята 
— баграта, понеже тя мжчно могла да бжде описана съ по- 
дробность, но и формата на разнитЪ части на тЪлото. Така 

_че, не подлежи на съмнение и споръ, казва З4асв, че може 
да бжде прокарано само едно практично-рационално систе- 
матично групиране на тия или ония животни само възъ 
основа на всестранното познаване и проучване тЪхния 
строежъ на тЪлото. Постоянството съ което рисункитЪ на 
повърхностьта на тЪлото се предаватъ на поколЪнието, може 
да ни услужи въ н$кои случаи, като единъ белегъ за раз- 
познаване при идентифициране на нфкои форми отъ тия на- 
сЪкоми, обаче ни дава възможность да разпознаемъ н$Ъкои 
подродове или раси сжщо и тогава, гдето въ строежа на 
тЪлото не би могло да се открие никаква разлика, както е 
въ предложения случай съ нЪкои близки родове и раси. 

Рат, ГКер1зтайАае 

3. Сепоер5та Ипева (Ефг.) Езсйл (тема Ог \Муход- 
21103К1). Унасъ е твърде разпространенъ изъ населенитЪ мЪста, 
по кжщитЪ особено по фурнитЪ. Въ учебницитЪ на този 
видъ у насъ се дава името /ер{5та заспатпа, което е грЪшно, 
Дължина на тЪлото е 8—12 мм., ширина 2—2.5 мм. (Това е 
споредъ степеньта на развитието на екземпляритЪ). Споредъ 
Ртго{. Зфасв? този видъ Ппеафа е отъ срЪдиземноморската 
фаунна область, понеже е далеко разпространенъ и обикно- 
венъ изъ странитЪ около СрЪдиземно море и на югъ въ 
Северна Африка. 

Много екземпляри отъ вида събрахъ презъ априлъ и 
май 1940 год. и юлий и августъ въ Варна и курорта Сулу 
Дервентъ (на СрЪдна гора). 

4. ешга тощапа З1асй. Новъ видъ отъ България, 
_ събранъ отъ менъ въ много екземпляри на Витоша, Люлинъ 
презъ юлий 1935 г. Той живЪе въ симбноза съ мравкитЪ изъ 
ходоветЪ въ тЪхнитЪ гнЪзда и мравуняци подъ камънитЪ, 
по политЪ на планинитЪ, гдето се срща по 2—6 екз. спо- 

1 З+асв пише така въ юний 1935 г., нар. 77 и 109 въ своята работа 

дадена по-долу въ забележка. 

2 З4асн Ргоё, Ог 4.: „Ге Ёер!зтаН4еп — Раипа Аедур{еп$“. 1935, 
р: 77-109. 
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редъ гол$мината и развитието на мравуняка. При повдигане 
на камъка, подъ който живЪе мравунякътъ, намиращитЪ се 
тамъ А{1еиг-и се разбЪгватъ бързо въ всички страни, като. 
потърсятъ дупки и ходове. за да се укриятъ отъ силната 
свЪтлина на слънцето, обаче нашитЪ очи ги откриватъ и 
разпознаватъ лесно. по лъскавата имъ свЪтло-лимонова и 
сламеножълтата имъ обагреность на цфлото тфло, пипалата 
и краката, измежду кафявата маса на мравкитЪ и пръстьта 
тамъ въ земята. 

Дължината на тфлото имъ е 2—5 мм., ширината 0.5— 
1.5 мм. Разпространено е у насъ още и на СрЪдна гора изъ 
курорта Сулу Дервентъ (презъ априлъ и май — 1940г.) на 
530 м. височина, на Рила (750—850 м. в.), при Варна покрай 
брЪга на морето, подъ варовититЪ камъни заедно съ ее 
КИТЪ. 

Споредъ специалнитЪ систематични проучвания отъ стрна. 
на г. Н. Атанасовъ на събранитЪ отъ менъ мравки заедно 
съ А4еиг-итЪ се указа, че последнитЪ живЪятъ съ следнитЪ 
видове мравки, а именно: на Витоша съ `[9515 аЙепи$ и 
Мугт са гибто4ае;; на Люлинъ само съ Мугтса ги \по4ез ; 
на Ср$дна гора при Сулу Дервентъ съ Гёгатепит саезр!- 
105ит ; при Варна съ /[45щ5$ аПепиз. 

Тукъ изказвамъ на колегата г. Н. Атанасовъ, нашъ спе- 
циалистъ по мравкитЪ, моята искрена благодарность. 

Огао Еп{югорь! Огазз: (=Б!ршга Вбги.) 

Бат. Уаруд!1Аае На|, ГиЪЬ. 

5. Уарух соп]/изи$ 5. паг. биватса Звасй. (тема. Ог 
Р. М\Му=о4211зК!). Твърде разпространенъ видъ изъ планинитЪ 
на страната ни, както и изъ околностьта на курорта Сулу 
Дервентъ, с.-и. отъ гара Костенецъ, ю.-з. СрЪдна гора. Тамъ. 
подъ камънитЪ презъ априлъ и май 1940 год. ловихъ много: 
екземпляри дребни и едри напълно израстли. Дължина на 
тълото отъ челото на главата до края на коремчето заедно. 
съ придатъцитЪ-клещи е 10—11 мм., а ширината на т$лото- 
— коремчето е 0.8—0.9 мм. ТЪлото е обагрено свЪтложълто. 
като слонова кость, последнитЪ две коремни членчтта сж. 
жълтеникави, а клещитЪ сх ржждиво-кафяви. 

Отъ тази нова форма съмъ хваналъ много екземпляри 
съ различна дължина на тфлото (малкитЪ сж още непълно. 
развити), най-дългитЪ отъ които сж отъ Сулу Дервентската 
область. Презъ това време — априлъ и май, събрахъ мате- 
риалъ и отъ изт. Рила при с. Долна Баня и надъ с. Косте-. 
нецъ, 1940 г. А отъ Алиботушъь — Китка планина имамъ, 
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много екземпляри хванати надъ с. Парилъ на височина 1500 
метра, юлий 1936 г. 

Рат. Сатро4е!Чае (ГаЬЪ. $Пу.) 

6. Сатроаеа (Осатра) тирмейй $9. чаг. Биватса: 
Эёасй. (тема ОгР. \Му50942.). Дължина на тЪлото 3.75 мм. 
отъ челото на главата до края на коремчето (безъ четин- 
кит — сегс!), ширина на тЪлото 0.6—0.7 мм. Обагрени сж. 
свфтло до тъмно-жълтъково жълто. СрЪща се често изъ влаж- 
ната гнила шума и пръстьта подъ храститЪ на горичкитЪ изъ 
главния долъ на банитЪ Сулу Дервентъ на СрЪдна гора. 
15. [М. — 5. У. 1940 г. 

Огао СоНетьо!а ГаББоск. 

Бат. Е СВАЁег. 

7. Тотосеги; ош 2аг1$ Ти. (4е+. \Музоа2.). Единъ обик- 
новенъ видъ по всички планини на България. СрЪща се и 
изъ долината на курорта Сулу Дервентъ на Ср$дна гора, 
презъ априлъ и май 1940 г. ЖивЪй покрай потоцитЪ и изъ 
‘горитЪ и камениститЪ мЪста подъ влажната и гнила шума 
и изъ влажната земя. Дължина на тфлото е 5 мм., ширина 
1 мм., тБлото и другитЪ органи сж покрити съ тъмно пепе- 
ляво-сиви люспи съ силенъ блЪсъкъ като на стомана. Хвър- 
лени въ спиртъ екземпляритЪ на зида не изгубватъ всичкит® 
люспи на тЪлото, които сж едри и широки. 

В. ЗиЬс!аз1$ Р4егудодепеа (висши насЪкоми, 
крилати, съ превръщане) 

Зирогао Соеор{ега (бръмбари) 

_ ИзброенитЪ по-долу въ списъка видове бръмбари сх 
събрани отъ менъ презъ последнитЪ години по българскитЪ 
и македонски планини, като на Витоша, Люлинъ, Рила, Срфдна 
гора и на Алиботушъ -— Китка планина изъ почвата, подъ 
влажната и гнила шума на храститЪ, широколистнит$ и игло- 
листни гори на височина 530—850—1500 м. 

Въ този мой четвърти общъ приносъ съмъ помЪстили 
само 30 разни видове бръмбари, отъ които имамъ събранъ 
нъколко стотинъ екземпляри. Тия бръмбари принадлежатъ 
на 8 разни фамилии, на три отъ които видоветЪ сж по-рЪдки 
и малко събирани. Като се изключатъ видоветЪ отъ родо- 
веть Награиз и Аштага, по-едри, всички останали сж дребни, 
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дори съвсемъ дребни, по 1—3 мм., така че събирането и пре- 
парирането имъ съставяше п-голма ‚грижа и трудъ. Раз- 
бира се, че опредЪлянето на сжщитВ е срЪщнало отъ страна 
специалиста още по-голЪми `спънки, какъвто азъ намЪрихъ 
въ очитЪ на познатия и на насъ Опеког Ноа! Ог Лозеё 
Вге!{ отъ Виена; комуто тукъ изказвамъ искрената си бла- 
годарность. Г-нъ Брайтъ е идвалъ въ България на два пжти, 
презъ 1937 и 1939 г. за събиране и проучване на дребната 
ни колеоптерна насЪкомна фауна по планинитЪ. 

Покрай даннитЪ за мЪстонаходищата, времето на съби- 
ране на отдЪлнитЪ видове, намфрихъ за нуждно да дамъ за 
всфки видъ още и н$кои данни за размфритЪ имъ въ дъл- 
жина и ширина на тлото или елитритЪ (въ най-голЪмата 
ширина), както и по нзколко думи за обагреностьта на всички 
важни външни органи. Така би се имало предъ очи най-важ- 
нитЪ външни белези на пръвъ погледъ като какъ би изглеж- 
далъ разглеждания видъ, колко е той голЪмъ и пр. (Това 
сх данни само по мои наблюдения). 

Еапз. Сага !Аае 

1. Веты от (5. г. Ат у55$) гиПсогие Ой. (ае. От 
Вге!.). Дължината на цЪлото тфло, отъ челото на. главата 
до задния край на елитритЪ (а гдето тфзи сж по-кжси, до 
края на коремчето се мЪри) е 5 мм., а ширината на елитритЪ 
(въ тЪхната срЪдна часть, или въ по-задната имъ часть) е 
2 мм.; щитъ и елитри сж черни, съ тъмно-зеленъ блЪсъкъ; 
крака свфтло жълто-кафяви; чело и тилъ на главата тъмно _ 
черно-червени. 

Разпространенъ на ‘изт. Рила около с. а Баня и У 
телска почивна станция, изъ долината на р. Бистрица, на ви- 
сочина 850—1000 м., презъ августъ и септемврий, 1935 год. 
СрЪща се не рдко. 

2. ВетЬоп винша Рог. (а4е+. От Вге!). Дължина 3 мм.., 
ширина 1 мм.; крака тъмно жълто-кафяви; щитъ и елитри 
черни съ силенъ блЪсъкъ едва слабо зеленъ. 

`Разпространенъ на Люлинъ около манастиря Св. Кирилъ 
и Методий (Св. Кралъ), на височина 900—1000 м., презъ 
септемврий 1938 г. Нее рЪдъкъ. 

3. Тгесйи$ зифпониз$ ШОе]. $5р. сатйоаегиз Рапг. (4е+. 
Ог Вгей). Дължина 4.5 мм., ширина въ областьта на елит- 
ритЪ (срЪдата имъ) е 2 мм.; глава, тилъ, щитъ, елитри, крака 
жълто-кафяви, съ блъсъкъ (краката сж най-свЪтли). 

Разпространенъь на Люлинъ около манастиря Св. Кирилъ 
и Методий (15. [Х. 1938 г.), на височина 900—1000 м., не е 
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ф5дъкъ. На Витоша около БЪлата вода въ западнитЪ скло- 
нове — 1000 м. височина, 21. \[. 1939 г. 

4. Тгесваз Кой_йпоет Арл. $5р. @$Нпсизята ЮЫ. (Чет. 
Ог Вгеи). Дължина 3.5—3.8 мм., ширина 1.5 мм.; глава, ан- 
тени, щитъ, елитри, крака жълто-кафяви, блЪщиви. 

Разпространень на Люлинъ изъ Владайското дефиле, 
надъ желЪзопжтната линия, на 850 м. височина и около ма- 
настиря Св. Кирилъ и Методий на 1000 м. височана презъ 
‚юний и юлий 1938 г. На Витоша около Драгалевския мана- 
-стиръ, 950 м: височина, 15. ПУ. 1938 г. Често‘се срЪща изъ 

_ влажната шума подъ храститЪ и дърветата изъ долината, 
както и изъ влажната почва подъ камънитЪ. 

5. Сайшиз тешапосерйа!5 [. (4е+. От Втей). Дължина 
Т‘5 мм., ширина 3°5 мм. Глава тъмно-кафява, антени жълто- 
кафяви, щитъ жълто-червенъ блЪскавъ, елитри тъмно-кафя- 
ви матови, крака жълто-кафяви. 

Разпространенъ по южнитЪ склонове на южния Пиринъ 
‚ ел., при с. Парилъ, 27. УШ. 1936 год. на вис. 750 м. Не тв. 
зичесто. 

6. Атага атома Уша (де Ог Вгей). Дължина 6’5 
°мм., ширина 3 мм. Глава, щитъ и елитри черни, съ бронзовъ 
‚зеленъ блЪсъкъ. Антени жълто-кафяви, основнитЪ членчета 
‚обаче сж най-свЪтли, крака жълто-кафяви. 

Разпространенъ на изт. склонове на Рила при с. Долна 
‘'Баня и въ долината на р. Бистрица до Почивна станция за 
‘учители, на 850 м. вис. 10. ГУ. 1937. СрЪща се често. 

7. Атага В/топ$ УЦ. (4е1. От Втей). Дължина 8 мм., 
‘ширина 3`7 мм. Глава, щитъ, елитри кафяво-черни но матови. 
Антени, крака жълто-кафяви. 

„ _ Разпространенъ на Рила съ вида ап{поЫа презъ априлъ 
1935. Не е р%»Ьдъкъ. 

8. Атага соттии5 Ргг. (4еф, От Вгей). Дължина 7 мм., 
‘ширина 39'25 мм. Обагренъ черно съ блЪсъкъ слабо брон- 
_зово-зеленъ; крака черни; основнитЪ 3 членчета на антени- 
‘ТЪ жълти, останалата часть е черна. 

Разпространенъ на изт. Рила около Почивната станция 
‚за учители. 800—1000 м. вис. 15. [У. 1936. СрЪща се често. 

9. Атага /и5са Ое}. (ае. Ог Вгей), Дължина 9 мм., 
‘ширина 4 мм., обагренъ червено-черно, сжщо сх и антенитЪ 
и краката. 

Разпространенъ въ изт. Рила заедно съ вида соштии15. 
‚Априлъ 1936. Не е р$дъкъ. 

10. Награ! из (зип. Атьузшз) гиПрез Ри. (4е+. Ог 
ЭВгей). Дължина 11 мм., ширина 4'5 мм. Обагренъ черно съ 
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моравъ блЪсъкъ, най-силно изразенъ по щита — ргопофит-а, 
а на елитритЪ е матовъ. Антени и крака шоколадено-червени.. 

На Алиботушъ—Китка пл., зап. склонове около постъ 
№ 17 лЬтенъ 1450 м. вис. Юлий 1936. Не се срЪща често.. 

11. Оготш$ тёапосерйашз Ое}. (4е+. От Втей). Дъл.. 
жина 5*5 мм., ширина 1'’75 мм. Пронотумътъ— щита, елитритЪ, 
краката, челюститЪ и антенитЪ свЪтло-жълти, а само главата 
(тя е малка) е черна и силно блЪщива. 

На Люлинъ при манастиря Св.К. и Методий на 1000 м. 
височина презъ септемврий 1938. Не се срЪща често. 

12. Меча _ешз раШрез Пе]. (4е+. Ог Втеи). Дължина 
2:75 мм., ширина 1—1.25 мм. Обагренъ черно съ тъмно-зе- 
ленъ блъсъкъ, само краката сж жълто-кафяви. 

Разпространенъ на юго-зап. Рила въ дефилето „Пре- 
дЪль“ на 1000 м. вис. до Пиринъ, на 20. \. 1929. Често ИЗЪ 
почвата подъ камънитЪ/^и шумата. 

— 

Рат. З&арЬИииАае 

13. Осщеа Баша Еч. (ет. От Втей). Дължина 4 мм... 
ширина въ задния край на кжситЪ елитри (но не на корем-. 
чето) е 0`8—0`9 мм. Обагренъ тъмно-кафяво, само антенитЪ. 
и краката сж по-свЪтли, главата почти черна и по-силна. 
блЪщива. 

Разпространень на Люлинъ около манастиря Св. К. и 
Методий на 1000 м. вис., 12. [Х. 1938. СрЪща се често. 

На. Стара пл. в. Юмрукчалъ откритъ отъ ентомолога - 
Рго{. Эспеегре!+2 презъ 1936.1 

14. Нотоиза асипйпойа МагЕ (4ет. Пт Втеи). Дъяжине а, 
3 мм., ширина 0'8 м. м. Обагренъ свЪтло-кафяво всички въ 
шни части отъ тЪлото. 

На зап. Витоша около извора БЪлата вода на 950—1000' 
м. вис., 21. У. 1936. 

Ср$ща се често подъ гнилата шума, подъ храситЪ. 
лешници. | 

15. Тасйурогиз об изиз [. (4е+. От Вгеи). Дължина 2. 
мм., ширина 1 мм. Обагрени въ червено-кафяво всички вън- 
шни части на тЪлото. | 

1 ЗсВеегрей#, Рго{. Ог ОНцо... „\УЛеззпзсВа све Егдерп155е етег уоп 

Неггп Но{га{ Е. ЗспиБгеё, зетеп Зорппе, Неггп сапа. рЬИ. Е. ЗеБиЪеге ип4. 

Неггп Рго}. 1пд. К. Мапа! ип Зоттег 1935 (1936) пасп ВшШдайеп игегпот-. 
пепеп З{иЧепге]5е. Вл> Известия на ЦарскитЪ природонаучни институте. 

въ София. 1937. Ва. Х. р. 185-246. 
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Разпространенъ по изт. Рила при с. Долна Баня 800— 
1000 м. вис., 14. 1У. 1936. Срьща се често изъ нападналата. 
шума и изъ влажната земя. Въ Варна, околностьта откритъ. 
отъ РтоГ. Эспеегре[2. 

16. Тасйурогизх шиашиз ЕРбг (4е+. От Втей). Дължина» 
2 мм., ширина 0'9 мм. Обагрени ржждаво-кафяво всички час- 
ти на тфлото отвънъ. Силно блЪщиви главата и щитътъ. 

Разпространенъ въ изт. Рила при с. Долна Баня и въ. 
долината на рЪка Бистрица при Учителската почивна стан- 
ция, на вис. 850—1000 м. 10. ТУ. 1936. 

СрЪща се често изъ влажнитЪ.мЪста подъ гнилата шума, 
‘особено край потоцитЪ. 

17. Мусеюрогиз Ваиаией (Мше$) Юеу (4+. От Вгей). 
Дължина 225 мм., ширина 08 мм. Обагрени сж кафяво всич-- 
ки външни части отъ тЪлото, антенитЪ сж по-свЪтли. 

Разпространение на Люлинъ изъ Владайското дефиле — 
на 800 м. вис. септемврий 1938. и около манастиря Св. К. и. 
Методий на 1000 м., 15. [Х. 1939. По-рЪдко се срЪща. 

18. Меаоп фгиппеи$ Ех. (4е+. От Втеи). Дължина 3'8: 
`мм., ширина 0'8 мм. Обагрени ржждаво-червено, всички части 
на тЪлото отъ вънъ, главата е по-тъмна. Не се срфща рЪдко.. 

На Люлинъ заедно съ по-предния видъ, 10. [Х. 1938 г. 
Въ Варна—околностьта открито отъ Рго{. Эспеегре!х. (1935.).. 

19. Охуеш$ [адиеа5 Магуй. (ае+. Ог Втеи). Дължина 
4 мм., ширина 1*] мм. Глава, щитъ, коремче и антени въ вън-- 
‘шната имъ ?2/., часть сж черни, матови, а елитритЪ и краката 
сж жьълто-кафяви. 

На изт. Рила около Костенецкия, водопадъ, 800 м. вис. 
_Б. У. 1940 г., както и на западъ при почивната Учителска. 
станция до 1000 м. вис. 10. [У. 1936. Сръща се не тв. често.. 

Рат. Рз@арШАае. 

20. Вушпи$ гЧатйа Ю#Нг. (ав. От Втей). Дължина на. 
тълото 1'’25 мм., ширината е 0`6 мм. Всички части на тЪлото.. 
отъ вънъ сж обагрени ржждиво-кафяво, само антенитЪ и кра- 
ката сж по-свЪтли. 

На Люлинъ въ Владайското- дефиле: и около манастиря.: 
Св. К. и Методий, на височина 800—1000 м., презъ сеп- 

_темврий 1938. Изъ горитЪ и храститЪ, подъ гнилата шума. 
и влажната земя. СрЪща се често. 

21. Ву/тиз 5р. (4е{. ПОг Втей). Дължина 1'1 мм., ши. 
рина 0°6б мм. Обагрени цфлитЪ насЪкоми ржждиво- кафяво. 
По западнитЪ склонове на Витоща. и. Владайското дефиле на. 
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‚височина 850—1000 м., изъ гори и храсти на влажни м$ста. 
‚РЪдко, юний 1938. 

Рат. ЭрпегИдае 

22. Асгос5 (Тисйорегух) Мошапаош АШЬ. (4е+. От 
Вгей.) Дължина 1`1 мм.—1'25 мм., ширина 0`6 мм. Обагрени 
„вЪншно всички части на тфлото въ черно, само краката сж 
жълтеникави. Разпознава се лесно по ветрилоразположенитЪ 
черни и нЪжни крилца, стърчащи изподъ края на елитритЪ 
„ВЪрху коремчето доста навънъ — назадъ. Разпространенъ 
на’Витоша и Люлинъ навсЪкжде’покрай потоцитЪ, изъ влаж- 
‘ната шума и земя подъ нея на горитЪ и храститЪ, на вис. 
-700—1000 м. Априлъ и май 1939 и 40 год. твърде често се 
‚срЪща като дребни черни заоблени пъргави точки — но Живи. 

Рат. НуагорбШаае 

23. Нёорйогиз$ (5ибзеп. Аёгасфеюрйогиз) бгеурайр{$ Веда. 
(4е+. Ог Вгей). Дължина 2'5—2'8 мм., ширина 1*2 м. м. Оба- 
грени сж тъмно-сиво съ слабъ бронзовъ блъсъкъ. Краката 
‹сж по-свЪтли, жълтеникави. 

Разпространенъ на Витоша около "Пра мана- 
‘стиръ, БЪлата вода, на Люлинъ изъ Владайското дефиле, 
надъ желЪзопжтната линия и около манастира Св. К. и Ме- 
тодий на височина 700—1000 м. Май до септемврий 1938 г. 
“СрЪща се често. 

24. Неюрйогих ит1соШ5$ 5Ерй. $5р. опоШиз Кипа. (4е{. 
Ог Вгей). Дължина 3'25 мм., ширина 1*5 мм. Обагрени жъл- 
теникаво съ силенъ бронзовъ блЪсъкъ върху щита и гла- 
вата; краката сж св$тло жълто-червеникави. — 

Разпространенъ на Витоша, зап. склонове около БЪлата 
вода. 800—1000 м. вис. 21. \[. 1938. СрЪща се често заедно 
съ по-първия видъ. — 

25. Сегсуоп вВаетогтвро4ай$ Ебг. (4е+. Пг Вте!). Дъл- 
жина 2—2'25 мм., ширина 1'25 мм. Обагрени черно, отгоре 
‚матови, а краката сж жълтеникави. 

На Люлинъ по изт. склонове около желЪзопжтната ли- 
‘ния, на 800 м. вис., сжщо и около манастиря Св. К. и Ме- 
‘тодий на 1000 м. вис. презъ септемврий 1938. СрЪща се често. 

Рат. ЭПрЫАае 

26. Магоиз бадшз Эт. (4е+. От Вгей). Дължина 3'2 
мм., ширина 1'25 мм. Обагрени външно жълтеникафо- кафяво, 

.а краката сж по-свЪтли. 
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Разпространень на Витоша около БЪлата вода (900—- 
1000 м. вис.) презъ юний 1938 г. СрЪща се често изъ влаж-- 
нитЪ долинки, подъ гнилата шума и пръстьта подъ храститфЪ.. 

28. Асайашт 1аемеашт Ез. (4е{. От Вгеи). Дължина, 
2 мм., ширина 1*5 мм. Обагрени черно, силно блЪщиви, кра- 
ката сж червено-кафяви. 

На Люлинъ, по източнитЪ и сев. склонове, на височи- 
на 800—1000 м., се срЪща често изъ влажнитЪ мЪста, подъ,. 
камъни и шума изъ горитЪ. Презъ авг. и септемврий 1938 г. 

Еапт. Га бгАйаае 

28. Согисана еопобща СУИ. (4е+. Ог Вгей). Дължина` 
1.5 мм., ширина 0.6 мм. Всички органи външно сж обагрени: 
жълто-ржждиво, а очитЪ сж черни. ЕлитритЪ сж покрити съ- 
дребни жълти и силно блещиви космици, разположени въ гжсти- 
надлъжни редове. 

Разпространенъ на Витоша около Драгалевския мана- 
стиръ, на Люлинъ около манастиря Св. Кирилъ и Методий,,. 

‚ на височина 800—1000 м. презъь юний до септемврий 1937. 
- и 1938 г. Нее рЪдъкъ. 

Гат. Нео414ае 

_ 29. Сурйоп чапарШ5$ ТЁпбг. (4е+. От Втей). Дължина. 
3 мм., ширина 1.5 мм. Глава, чело, щитъ, елитри и крака 
свфтло жълто-кафяви, а антенитЪ отъ срЪдата къмъ върха 
постепенно ставатъ по тъмно-кафяви (основата на пипалата 
е свЪтло-жълта). 

Разпространенъ на зап. Витоша — БЪлата вода, при 
Драгалевския манастиръ, на височина 800—1000 м. презъ 
юний 1938 г. СрЪща се не твърде рЪдко. 

София, 15. 1. 1941. 

7ОЗАММЕМЕА$$0Ма — ВЕЗОМЕ 

_В1езег К]ешпе Вейгас еп ан еше Кеше уоп шзеКепаг-- 

еп, Ч1е 1сп папрзасвИсн 11 еп [е{2{еп [абтеп аиЁ тапсвеп Бч]- 

саг1$спеп и. Би!>. пасе4оп1свеп Вегоеп сезатте!{ нае. Ез Вап- 

Че[{+ $1с6 пашИсВ паг ит шаосве Ар{егузо{еп ипа КаЕег, Че. 

ищег уе !апМет ГаиЬ ип Чагишег Пезепаег 1еисв{еп Ет4е, 
Беня Зисреп уоп Оиизек{еп, егреще! рае. Р1е пемез{е Еип-- 
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‚4оге зт@ ш: Згедпахога Вег®, Бе Кигог+ Зши4егуепе ш 

5. Веапеп (пбтАПсв уоп О$+ КИаБего), дап ап ЮПа, \/Иозсва 
‘и. Ганобеге. О!е аиззе2АвИеп Арегусо+еп $14 пиг Че этбз- 

+еп Аеп аз шешеп у1ееп МажщепаПеп, @1е 1сп 615$ Неще 

егреще{ пабе, Шпзезеп @1е КаАег пиг Юешеге ипа зозат 

`\117210е Ацеп уоп са 1—3 шш зша. 

АПе Ч1езе Атеп ПеБепз\мйг 1 егуе1зе пиг уоп 4еп Неггеп 

КоПесеп Оиекюг От 1. Вей НоНаё ш \Меп ип@ уоп 

Ог Реег \узо42изК! ш Вазе] аеегиииетЕ мог4еп зщ, мо- 

Таг 1©6 Чезеп ЕасШеиеп Шег шеше пег2Исве РапкБагкей 

ап$$ртесве. | 

[шп ешпег Аптегкипе, ап ег егзфеп Зейе 4ез Вейгаоез, 

рабе 1сп шеше етгз{еге сетешпзаше шзекепейгаАсе аизсее- 

‘ав. Ачсь ог уоп шешпеп ап4егеп \м1ззеизсв. Вейгасе @е 

Ве4е маг. | 



ВЪРХУ НАСЪКОМНАТА ФАУНА НА КРАЙБРЬЖНИТЪ 
ОБЛАСТИ, СЕВЕРНО ОТЪ ВАРНА 

(Екологически бележки) 

Отъь Пенчо ДрЪнски, София 

_АВЕВ [Е |УЗЕКТЕМ-РАЧМА РЕЗ КаОЗТЕМСЕВЕТЕ$ 
МОКРЫСН УОМ МАЮМА 

(ОКоод!5сВеп Мобтеп) 

\Уоп Р. Огеп$Ку, 5оНа — Ву дате 

Литоралната фауна на Черно море е много интересна 
въ всЪко отношение. Самата водна линия е мЪстото, гдето 
става съприкосновението между морската и сухоземна фауна. 
Тукъ наземни животни се стремятъ къмъ морето и използу- 
ватъ неговитЪ блага. Често водни плъхове, Агобща 
атр Ш их Шупсиз Вааг. Нап. обитаватъ крайбрЪжието и съ- 
биратъ останкитЪ, изхвърляни отъ морето, а ловятъ и живи 
малки рачета, особено Расйугтарйи; тагтогашз Еарг., които 
обичатъ да излизатъ извънъ водната срфда. Водни змии, 
особено ТГгор4опош$ Еез55е!а115 търсятъ прехраната си въ 
прибржнитЪ води, кждето ловятъ най-много попчета 
(@00и$), морски кучки (В/е1115) и други риби. Въ го- 
лЪмъ брой крайбрЪжни птици, особено чайки, се надпревар- 
ватъ въ санитарната служба по брЪга, като очистватъ 
изхвърленитЪ трупове и остатъци отъ риби, раци и други. 
Корморани, Рйа/астосогах сагьо 1.., накацали по прибрЪж- 
нитЪ скали, оглеждатъ морскитЪ води и хищно нападатъ 
всЪка появила се рибка. Даже и ластовичката е намЪрила 
добро препитание тукъ: крайбр $ жната ластовица #21- 
тип4о прайа, както и градската ластовица, РП’йпао 
и’Мса обикалятъ крайбрЪжието, а често и непосрЪдствено 
надъ вълнитЪ на морето. Видрата, Лига ош ат [., която 
е доста обикновена тукъ, чака прехраната си изключително 
отъ морето. Черноморскиятъ тюленъ, Мопасйи$ @161- 
чет т15 Во4. и рибообразнитЪь делфини: Дер!ти$ а4ерй!5 1%, 

- Ти75$0рз што Воп. и Рйосаепа соттип15 Сиу. сж отишли 
най-далечъ въ нагаждането си къмъ морето, като сж се свър- 
зали по такъвъ начинъ съ морската стихия, че имъе невъз- 
можно да живЪятъ вънъ отъ нея. 

Отъ друга страна и морски животни се стремятъ къмъ 
сушата и използуватъ благата й. По прибрЪжнитЪ скали, 
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обливани отъ вълнитЪ, но не потопени въ водата, се нами- 
ратъ прикрепени съ черупкитЪ си множество ракообразни, 
особено морски жълъди, Ва/апи$ (В. гтраощи$ Г. и В. $е1-_ 
145 Ра|.), както и мидата /[{Иотпа пе’гйощез |. Тукъ често 
живЪе и Суза Вгапай КаШке, който никога не се спуска 
въ водата. А единъ видъ малка мида, вЪроятно Допах зр... 
се промъква изъ подъ влажния пЪсъкъ на‘н$колко метра 
вънъ отъ морската линия. Познатъ е стремежа къмъ въздухаи 
на хвъркатата риба морска ластовица, Га Шгипао [.., 
както и на’ други риби. Най-далечъ въ това отношение 
сж отишли нЪкои ракообразни, особено тъй нареченитЪ 
морски бълхи или мамарци, ела туо$0115, които- 
обичатъ влагата и живфятъ подъ прибрЪжнитЪ камъни или 
подъ натрупанитЪ морски водорасли край брЪга, а често ги 
намираме по влажнитЪ и воденисти мЪста, съ километри да- 
лечъ отъ брЪга. А рачето Расйузтарйи$ тагтогаш$ Карт... 
което, както видЪхме, се преследва отъ н$Ъкои сухоземни 
животни, напуща водната срЪда и странствува на н$Ъколко. 
десетки метра далечъ отъ водната линия. Намирали сме го: 
и по най-стръмнитЪ и високи брЪгове на Евксиноградъ, Св. 
Константинъ, Кьошковет$ и др. 

И колко още други взаимоотношения сжществуватъ 
между морската и сухоземната фауни. ФактитЪ сж толкозъ. 
очебийни, че не правятъ и впечатление даже. | 

Но колкото очебийни сж фактитЪ за изброенитЪ орга- 
низми, толкозъ тЪ сж непознати за многобройнитЪ насЪкоми,. 
които намираме по крайбрЪжнитЪ области и които така сх. 
се свързали съ литоралнит$ условия на животъ, че не биха. 
могли да сжществуватъ вънъ отъ тЪхъ. Литоралната фауна 
на Черно море е много характерна и своеобразна и заслу- 
жава по-сериозно изучване. 

Съ цель да се запозная съ особеноститЪ на фауната 
отъ споменатитЪ крайбрЪжни области, особено съ насЪком- 
ната фауна, въ последнитЪ н$Ъколко години можахъ да съ-_ 
бера богати природонаучни материали, особено насЪкоми по 
нашето крайбрЪжие на Черно море, както и да наблюдавамъ. 
редица много характерни взаимоотношения между тЪхЪъ. По- 
добни материали съмъ ‚събиралъ и по-рано при своит$ ихтио- 
логични изучвания на Черно море. Всички събрани материали. 
по крайбрЪжната насфкомна фауна сж достатъчни да дадатъ. 
една ясна картина за природата на фауната по нашето край- 
брЪжие и екологическитЪ връзки между представителит$ на. 
тази фауна и условията, при които живЪятъ. 

Ще се. опитамъ да групирамъ събранитЪ природо-. 
научни материали по единъь по живъ методъ, като ще изо- 
ставя сухото и систематическо изложение. Въ основата. 
на този методъ е легналь екологическиятъ прин- 
ципъ, най-важното отличие на който е сродството между 

Дав 

ЗрАЕР ГРТ ЧР Ч ЧЕТА 

7 ` 

РАЗУ АРАРАР ОА РАРНИЕРНЕЗНЕ ЧЕЕРАВЛЩЕ СОНИН РИАЧЗНИ ОНИ НИНИИ ЕР ИЧУ ЕИЧИ 
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фауната на дадено жизнено пространство съ условията на 
сжщото, т. е. това което наричатьъ етологически афи- 
нитетъ между организмитЪ въ дадена срЪда и условията 
на сжщата. Този етологически афинитетъ опредЪля и мини- 
мумътъ отъ условия за сжществувание на видоветЪ тукъ, 
т. е. ексистенцминимума за всЪки видъ и група жи- 
вотни. Той е най-сжщественото указание за характера и съ- 
става на фауната въ даденъ районъ и въ дадено жизнено 
пространство или биотопъ. ЕлементитЪ на този методъ сх: 

Зи пеня дениса | } | } 1 
—— 

Фиг. 1. Общъ изгледъ на крайбрЪжието при Дългитф пЪсъци, северно 
отъ манастира Св. Константинъ. 

|. микроклиматъ — физико-географически условия и 
_П. хранителенъ режимъ — биологически условия. Ми- 
_кроклиматътъ се изразява съ: температурата, влагата и еда- 

- фичнитЪ фактори (химически и физически свойства на поч- 
вата, съдържанието на соли въ нея ит. н.), а хранителниятъ 
режимъ се изразява съ наличностьта на растителностьта и 
животнитЪ въ дадено жизнено пространство, които служатъ 
за храна на други по-виши животни. 

Върху тЪзй елементи е съграденъ животътъ и въ край- 
бр жнитЪ области северно отъ Варна. Микро- 
климатътъ и хранителния режимьъ сх, които опре- 
дЪлятъ количествения и качественъ съставъ на фауната 
тукъ и въ зависимость отъ т5хъ е разпространението на 
видоветЪ животни въ областьта; тЪ сж най-сжщественото 
указание за характера на фауната въ крайбржното жизнено 
пространство. 

Известия на Бълг, ентомологическо д-во. Кн. ХИ. 2 
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1. Микроклиматъ, т. е. физико-географически условия 
на крайбрЪжието, северно отъ Варна. 

Откъмъ морето, непосрфдственно отъ морската линия, 
почватъ морскитЪ пЪсъци и скали, които се продължаватъ 
по цфлата дължина на брЪга. Откъмъ сушата пЪсъцит% по- 
степенно отстжпватъ на плодородна, пЪсъчливо варовита, 
безводна почва. Въ цЪлата тази мЪстность най-забележи- _ 
телни и характерни сж прибрЪжнитЪ пЪсъци на КьошковетЪ, 
Евксиноградъ, Св. Константинъ, ДългитЪ пъсъци (фи.1) и. Злат- 
нитЪ пЪсъци. Това сж добре запазени отъ севернит$ и за- 
паднитЪ вфтрове мЪста, съ великолепенъ плажъ откъмъ мо- 
рето и пространни лозя, градини, паркове и залесени хъл- 
мове откъмъ сушата. Затова и населението тукъ много-добре 
ги е избрало за лЪтовища, които презъ лЪтния сезонъ се 
оживфватъ отъ наши и чужденци гости. Не по-малко харак- 
терни сж и приморскитЪ скали, които се състоятъ отъ сар- 
матски варовикъ, който, подобно на другитЪ варовити скали, 
силно влияе върху състава на флората и фауната. Варови- 
титЪ скали, въ сравнение съ другитЪ, се отличаватъ между 
другото по това, че биватъ по-сухи и по-силно се нагрЪватъ . 
отъ слънчевитЪ лжчи. Поради това, тъ СПО за 
живЪенето на южни и топлолюбиви организми. 

ПриморскитЪ пЪсъци и скали се простиратъ 
почти по цфлото крайбрЪжие на северъ отъ Варна. ТЪ пред- 
ставляватъ особено жизнено пространство — биотопъ, съ 
специфични условия. Изложенъ на крайбрЪжнитЪ периодични 
вфтрове, на обилнитЪ изпарения и на обилното слънчево из- 
лжчване, тукъ сж се създали най-противоположни условия: 
обилна влага — съ ограничени валежи и суха солена почва; 
непоносима лЪтна горещина презъ деня — съ хладни нощи 
и остра и студена зима. Като прибавимъ къмъ това и разру- 
шенитЪ сарматски варовици, които характеризиратъ, както 
видЪхме, цфлата тази область, ще получимъ онази съвокуп- 
ность отъ едафични, физически, химически, климитически и 
географически условия, които сж основата на живота тукъ. 

Отношенията на животнитЪ, частно насЪкомитЪ къмъ 
тЪзи условия сж най-различни и зависи винаги, както ка- 
захме, отъ етологическиятъ имъ афинитетъ. Споредъ този 
афинитетъ, насЪкомитЪ въ крайморското жизнено простран- 
ство могатъ да се групиратъ по категории, ‘като всЪка ка- 
тегория представлява строго биологическа група, за сжще- 
ствуванието на която е потрЪбенъ опредЪленъ ексистенцми- 
нимумъ отъ условия. Споредъ това, въ приморскитЪ области 
на северъ отъ Варна намираме доста типични стенохигри- 
ксерофилни насЪкоми, каквито сж почти всички видове 
мравколеви, /Мугтееонмаае: Асатйос!1815 боейса КатЬг., Му- 
гтесаешги; гуятаттиз РаПаз, Мугтевоп 1псозрсии$ КатЬ., 
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„Ецгоеоп еигораеиз 1. и др.; нЪкои бръмбари, Соеорёега, 
като: Семаёа шьпаа 1., С. шпша ОПу. и други; нЪкои 
ципокрили, каквато е мравката файтонджийка, Муг- 
текосу$$ фаНси$ и други, както и нЪкои видове паяци, 
Агапеа като: Тагепниа $1201еп515 Гахт., ЕимптеЦа 5гапай 
Р. ОгепзКу и др. ТЪ съставляватъ близо 60% отъ видоветЪ 
тукъ и сх константни (постоянни) за тЪзи области. 

Фиг. 2. Приморскит$ пфсъци, северно отъ Варна, които представляватъ 
= особенъ биотопъ, съ спецефична фауна. 

= 

Наредъ съ тЪъхъ намираме и доста характерни еурихигри 
или мезофилни насЪкоми, каквито сх отъ Оёрега: АБуо- 
#15 щег Воз$1, Габапиз арпси$ Ме1с., Габапиз (егоезИпиз Есо., 
Гафапиз$ Бготциз [., Неегосйгузор$ ИаЙсиз Месеп, СШех 

_ рилетз [., РШебоюти$ рараас [., Сшто аапайси$ ЗсН1ш., 
— Сшшо тайптиз НаПдау, Ерйуага зр. и други, както и нЪкои . 
_ Соеорега, какъвто е О0й15си$ [иептаг аташи5 [лр., видоветЪ 

отъ родъ Ророни$ и други, които сж характерни за влажни 
и топли мЪста. Заедно съ предходнитЪ, и тъ заематъ 30—35% 
отъ видоветЪ тукъ. Наредъ съ много типично топлолю- 

_ биви, еуритермни насЪкоми, каквито сж, оевенъ изброе- 
-  нитъ кръвосмучащи мухи още и: Сетайа иьтаа [., Яаст- 

аа шпщаа Опу., Саозота таши$Иог [.. и др., както и 
паяцитЪ: Агооре оба РаПаз, Аго. ргйещсйй Ро4а, Га’гепии а 
$т2071ет$15 Гахт. и други; тукъ намираме и нЪкои студе- 
нолюбиви, стенотерми насЪкоми, каквито сж най-вече 

с’ ож В к ы У 
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нЪкои дребни представители отъ семейството СагаБаае: 
Аспори; етаглтаи$ Ср., Асториз атторйИи5 ОЭес., Награш 
сасеа{ $ ОиН., Награиз$ зтагаети$ ОБиН., Мета бгео- 
сой$ Е., Р5еиаорйопи$ рибезсет$ МАИ. и други. Наредъ съ 
много свЪтлолюбиви видове, които денемъ намираме по, 
огрфянитЪ отъ слънцето мЪста, най-вече ципокрили, мухи, 
пеперуди, бръмбари, полукрили, а именно: Е 7154/15 даепах Г., 
Зугрйиз$ @озташз ЕаП., Зугрйи$ согайе 1.., Сигузо отит 
@егапз Гое\м., МИеяа зрепйаа Воп4., Гейта 5е5'т$ [.., Ра- 
гаг2из$ 4-/аздайз Ме!®., 5рйаегорйопа зспрёа 1., Зуййа р1- 
рёет$ 1... СиЦояа {тргезва Гоех., ГатреНна 5езешт Е., Те- 
геоа ребе та Г., АзИиз аШсер$ Мес, Аз$Ииз зИИТег Гоем ,. 
Олоста ги Паг$15 Гоех., Ехоризора чезитгИйо \Пеа., Ехор- 
пзора пса \1еа., Ехорт5ора сегтай \Пеа., УоЦисеЦа 20- 
папа Е., загсорйага сагпапта 1.., ежа реппа ЕаБт., ежа зр., 
Есйупот Ла ]ега 1. Раейета шотсогт$ Мес., Апйа@а егга- 
Иса ЕаП., Опрега сШшпаптса Е., оша сШрегао Кт., Ргозепо. 
зубагиа Е., Агуош$ ег Воз$1., Табапи$ арйсиз Мао., Та-_ 
фапиз зроаорегиз, Табапи$ бтгопии$ [.. и други [ГлрЕега; 
Сйгу$15 ризНЦоза [., Ар теййса 1., СоЦее$ пазшиз $п., 
Мезасййе зр., Айиашт зр., Апагепа зр., Ху1осора оасеа (|... 
Вотфиз ветгезйт 1 Г.., Сгоззса гипса Тег., Миа еитороеа 1. , 
Одупегиз райейпит [.., Розе; вайсиз [., Мотааа @8йп- 
оепае Мог., 5сойа Пао тот Е., Эсойа Шиа Зсвг., эсойа 
4-стса Зсор., Сатзотеги$ зехтасшаиа, $рйех тах !05и$ [.. 
и други Нутепорега; Сеюоша аигща 1[.., Роюяа а/Ит5 Аиа., 
Роюяа тото, Е. Тисйо4ез$ рачайиз Н., Гисйоаез днааг- 
эипаа [., СШогорйоги$ чаптиз М., Сетава иьптаа Г., Саат- 
аа шпишаа и др. Сфеорега; тукъ се срЪщатъ и доста свЪт- 
ломразци, каквито сж между Со/еорета: Гатри 5 поси- 
са 1.., Ргосегиз 194$, Апома опетаЙ$ КтуБ., Апома 9й- 
[05а Е., Эготанит риоит.УШ., Рищета сааачетта Е., 5ар- 
ипи$ штезсеп$ Р., Зарйни$ $епприпс $ Е. и други; между 
Оёрёета: Сшех идет [.. и Ребоюпи$ рараёас 1..; отъ Ва 
ата: Есюма Идаа [..; отъ Оегтаюрега: Ео’Исша зтуг: 
пет; и РогПеша аиисш ат [..; отъ Мтароаа: О1отеи зр. 
и други. Всички тЪ денемъ стоятъ скрити подъ камънитЪ, 
а ноще излизатъ да търсятъ прехраната си. Като свЪтло- 
любиви трЪбва да приемемъ и ония насЪкоми, които летятъ 
вечерь и се привличатъ отъ свфтлината, каквито тукъ сж: 
Сообор{еги$ еггайсиз 1[., Эготайит риоит УШ., Награш5 
сасеай 5 БиН., Награшз зтагае@ти$ ОиН., Мета 6гео1- 
015$ Е., Рзеи4орйопи$ рифезсеп$ Ма|., Адториз етагата{из СВ., 
Астори5 атторйИи$ Оех., Сгеа27$ рштфеа ОПх. и други 
бръмбари, както и: Мугтееоп {псозсии$ В., Асап{1о0сИ$15 
роейса КашЬ., Ечгефеоп еигораеиз |.., Мугтесаешги$ 112- 
гатти$ Ра|. и други мравколеви. 
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ЗапазенитЪ заливи, както и сравнително голфмата при- 
земна влажность въ известни участъци на литоралнитЪ об- 
ласти сж вЪроятно и причината за запазване ‘до известна 
степень и на онзи древенъ характеръ,. който нфкои лито- 
рални видове насфкоми иматъ. ТрЪбва да се има предъ видъ, 
че такива видове, като: Ге апоз, туорта ЕаП. (ОБруега), 
морскитБ бълхи Ала туозоН$ (отъ ракообразнитЪ, 
Сти{асеа) и др., разпространени тукъ, сх реликтни ви- 
дове, остатъци отъ миналитЪ геологически периоди. Сжщо 
стари трЪбва да сж и връзкит$ между нашитЪ литорални 

я 

| 

Фиг. 3. ЗапазенитЪ заливи и сравнително голфмата приземна влажность 
„въ известни участъци по черноморското крайбрЪжие, запазватъ до известна 

степень и древниятъ характеръ, който има фауната тукъ. 

‹области на Черно море съ други отдалечени морета или об- 
‚ласти. ‘Така напр., ср диземноморски южни еле- 
‘‚менти отъ фауната на крайбръжнитЪ пЪсъци сж: Асап!о- 
-с11515 боенса ВатЬ. (Меигор{ега), Агаоре юбща РаПаз. и 
„Атапеиз ата сиз, (Атепаеа), както и Сшио аатайси$ Эс. 
«(Бурега) и други. 

тепни елементи сж: Гагени!а 5уп8отепт515 Гахш., 
Л.асейа аипса Рода и други. 

Азиатски елементи сх: РогИсша зпцгиеп$1$ (Оет- 
‘тафор!ега), Апохю опешай$ Ктуь. (Соер+.) и други. Тукъ 
биха се нам5рили и арктически елементи, т. е. такива, 
които иматъ главното си разпространение въ арктическитЪ 
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страни и които се разглеждатъ като остатъци отъ фауната,. 
разпространила се презъ време на заледеняванията. Такива гла- 
‹циалрелекти въ черноморската фауна има доста и трЪбва: 
‚да се допусне, че т ще да се ср5щатъ и въ литоралнитЪ- 
области на Черно море, обаче, трЪбва да се намЪрятъ и от-- 
криятъ. Като такъвъ, за сега‚е познатъ вида Тевпор$ туо- 
рта ЕаП. (01р+.), който има главното си разпространение въ. 
Финландия. 1% 

Най-сетне, между насЪкомната фауна на крайбрЪжнитЪ. 
области на северъ отъ Варна намираме и такива видове.. 
които не се срЪщатъ другаде, освенъ по черноморскитЪ край- 
бр5жни пЪсъци и скали и които представляватъ черно-- 
морски литорални ендемити. Н$Ъкои отъ тЪхъ но- 
сятъ и названието на Черно море, или името на н$коя часть. 
отъ него, каквито сж: ЕихтеНа ап Р. Отеп., РЁо[сиз: 
ропйсиз Тн., Рагаоза ропйса Тв., $5 Фаийса Кш2. и др. 

ИзброенитЪ до тукъ видове сж „константни“, т.е. по- 
стоянни видове, които сж намЪрени въ повече отъ 50% отъ. 
изследванитЪ участъци (биотопи) по крайбрЪжието на се- 
веръ отъ Варна. Освенъ тЪхъ имаме и доста ‚акцесорни“ 
видове, т. е. такива, които сж намЪрени въ по-малко отъ- 
30% отъ изследванитЪ биотопи. При това, изброенитЪ ви- 
дове сх и „доминантни“, т.е. такива, които участвуватъ 
съ повече отъ 5% въ уловенитЪ индивиди насфкоми отъ. 
различнитЪ находища. 

||. Хранителень режимъ: растения и животни 

Дадено жизнено пространство, може да се приеме като. 
малъкъ свЪтъ за себе си — микрокосмостъ, или както е 
познато въ екологията — биотопъ. Растенията въ него сж. 
на прага на живота и сж първитЪ фабриканти, които прера- 
ботватъ безжизнената материя въ жизнена. А за смЪтка на 
растенията се развива цълъ миръ насЪкоми: скакалци, мухи, 
пеперуди, ципокрили, полукрили, бръмбари и други. ТЪзи 
насЪкоми служатъ за храна на други и т. н. Така че, осно- 
вата на живота въ дадено жизнено ‘пространство сж ра- 
стенията. ТЪ опредЪлятъ хранителнитЪ възможности за една! 
голЪма часть отъ фауната на това жизнено пространство,. 
отъ тфхъ зависи продуктивностьта въ количествено и каче-- 
ствено отношение на фауната въ сжщото жизнено простран-- 
ство. Дадено жизнено пространство произвежда, въ зависи- 
мость отъ едафични и микроклиматични условия, само опре-- 
дЪлено количество и качество органически материи подъ. 
формата на растителность, която може да изхрани само опре- 
дЪлена по качество и количество фауна. Като излизаме отъ. 
това схващане за взаимоотношенията между флора, фауна. 
и подраздЪленията й, можемъ да кажемъ, че цфлиятъ жизг 
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ненъ свЪтъ на даденъ биотопъ се подраздЪля на произ- 
водители и потрЪбители. Това, което намираме още 
по-ясно изразено приложено въ по-вишит$ сжщества, особено- 
въ човЪшкото общество. 

Растителностьта на крайбрЪжнитЪ области на се-- 
веръ отъ Варна е твърде еднообразна, но обилна. Като из- 
ключимъ само една тЪсна пЪсъчна ивица отъ брЪга, непо-. 
ср$дственно до морето, която е лишена отъ каква да е ра- 
стителность, останалата часть отъ литоралнитЪ области сх. 
обрасли съ много характерна растителность. Въ тази тЪсна 
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Фиг. 4. Растителностьта на прибрЪжнитЪ области на северъ отъ Варна 
е твърде еднообразна, но обилна. На преденъ планъ се виждатъ при- 
брфжнитБ пЪсъци, следъ тЪхъ морскиятъ вфтрогонъ, Егупофит тат- 
йпит, граминеята АтторйЙа агепата и др., а на заденъ плань се 

виждатъ залесенитЪ участьци и лозята. 

ивица, непосрЪдственно до морето, лишена отъ своя расти- 
телность, почти винаги се намиратъ, изхвърлени отъ морскитЪ 
вълни, натрупани. коси водорасли, отъ които множество насЪ- 
коми черпятъ препитанието си. Въ по-вжтрешнитЪ части на 
пфсъцитЪ, почти край цълото крайбрЪжие, расте морскиятъ 
в Бтрогонъ, Егуйгшт таййтит, единъ много характеренъ 
трънъ за крайбрЪжието. Той обилно се посещава отъ медонос- 
ната пчела и отъ много други насЪкоми медосъбирачи, поради 
което трЪбва да се приеме за добро медоносно растение. Следъ _ 
вЪтрогона, тукъ расте иедна много характерна за пъсъчнитЪ 
дюни граминея АтторйЙа (Еутиз) агепа а,семената на която 
се събиратъ отъ мравката Мебог (жетварь), името на която 
токазва навицитЪ й. Тя складира семената въ мравуняцитЪ 

< 
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си. Тази граминея образува ц$ли туфи и създава условия 
за вирЪенето на други растения. Така, тукъ въ изобилие се на- 
мира морската салата, С’йтат тайипит, сочнитЪ листа 
на която сж храна на множество растителни дървеници, ска- 
калци, гжсеници и други. Тукъ растатъ и двата вида сал- 
золи, 54/50 кай и 5а[. КосШ. А още ̀по-навжтре намираме 
и ефедрата, Ерйе4та ШЯасШа и бълиятъ боселекъ ̂ 
или шаблата, 54615 тайита Г.. БЪлиятъ босилекъ е по- 

_ 

Фиг. 5. Асоциация отъ морски вЪфтрогонъ, Егуиит таййтит, ши- 
роко използувано растение отъ насЪкомитЪ въ крайбрфжнитЪ области. 

лезно и познато`медоносно растение въ ц$лата тази область, 
както-и за севфро-източнитЪ части на страната ни. Тукъ 
растатъ още редица пЪсъколюбиви и характерни за тЪзи 
мЪста растения, като: А5гагаш$ чагпепя, Апепияа роп- 
Иса, 5Иепе ропйса, СасИе тапита, Ме@саго тайита и др. 

Безъ да давамъ повече имена на растения, които се на- 
миратъ по крайбрЪжнитЪ пЪсъци, ще добавя че, безъ тази 
растителность, ние не бихме имали много отъ растително- 
яднитЪ насЪкоми, нито многобройнитЪ т$хни неприятели, 
които ги преследватъ всфки моментъ. 
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Нас$комит5, съ изключение само нЪкои видове отъ _ 
тЪхъ, които случайно попадатъ тукъ и които, до колкото 
се знае отъ тЪхната етология нёматъ нищо общо съ жизне- 
ното пространство на литоралнитЪ области, споредъ храни- 
телния си режимъ, могатъ да се групиратъ въ 4 главни био- 
логически групи: 

[. Мирни или ея насз коми — 
фитофаги; 

— |. Хищни насф коми или карнивори; 

Ш. Паразити и 
[У. Детритифаги. 

Така групирани насЪкомитЪ въ жизненото пространство 
на крайбрЪжнитЪ области на северъ отъ Варна ще ни дадатъ 
най-голЪма възможность да проследимъ етологическитЪ отно- 
шения между различнитЪ обитатели на биотопа и да уста- 
невимъ механизмътъ на естественото разпредЪление на жизне- 
нитЪ срЪдства, или казано на политически езикъ: разпредЪ- 
лението на първичнитЪ сурови материали, съ които насЪко- 
митЪ разполагатъ въ това жизнено пространство. По този 
методъ ще можемъ да преценимъ и какъ се уравновесяватъ 
биологическит$ фактори въ природата и да задълбочимъ по- 
дълбоко въ отношенията и разпространението на насЪкомит$Ъ. 

ы Мирни или растителноядни насфкоми — фитофаги 

ТЪ зависятъ изключително отъ мЪстната растителность, 
която имъ дава всички необходими срЪдства за сжществу- 
ване. СрЪщатъ се както по растенията, съ които се хранятъ, 
тъй и по пЪсъка, кждето снасятъ яйцата си. Споредъ на- 
чина на използуването на растенията, тукъ се установиха две 
главни групи растителноядни насЪкоми: 

1. Филофаги, т. е. насЪкоми, които се хранятъ само 
съ зеленитЪ части на растенията и които иматъ устенъ 
‚апаратъ, нагоденъ за разкжсване или гризене на храната и 

° 2. Флориколни, т. е. насЪкоми, които използуватъ 
‘за храна нектарътъ и тичинковиятъ прашецъ на цвЪтоветЪ 
`на растенията и които иматъ устенъ апаратъ, негоденъ за сму- 
кане, а крачката имъ сж съ кошнички за събиране тичин- 
‘ковъ прашецъ. 

Т$зи две групи насЪкоми образуватъ единъ съставъ, 
‘членоветЪ на който живфятъ самостойно, независимо и не 
‚се нападатъ и нё си пречатъ по между си. ТЪ сж основата 
на цфлиятъ останалъ животински свЪтъ и схж храна и жертви 
въ повечето случаи на другитЪ животни тукъ. 
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1. Филофаги насЪкоми 

Между филофагитЪ насЪкоми, на първо м$Ъсто, извън- 
редно много разпространени въ областьта сж скакалцитЪ,„. 
бапаюпа. Това сж строго растителноядни нас$коми, които въ 
крайбръжнитЪ области иматъ широко разпространение. Преди 
всичко, тукъ прелитатъ много представители отъ семейството 
Астаогаае, най-вече вида Аспаа (Тгуха[5$) пазиз [., както 
и нЪкои ГосизИаае (зелени скакалци), и всички Оеро@аае :` 
Оероаа саегще5сеп$ [.., Оедоеи$ шота а$ Цеег, ЗрШт- 
20105 сетШапз, представенъ тукъ съ 9аг. ехогпа5 М... 
който, може да се каже, е най-разпространениятъ скакалецъ 
по крайморскитЪ пЪсъци. Много характерни сх и двата вида 
скакалци: Гу/ор5$15 ПИойа Г. и Оесатйи$ реЦисепз [.., както 
и Госиа чизята Г, [. саиаща Срагр. и други. 

Не по-малко разпространени тукъ сж и растително-- 
яднит$ дървеници отъ Непирёега-Наеготета. Между 
тЪхъ сж застжпени главно представители отъ две семейства: 
Рещаюпиаае, съ видове Решаюота гиПрез [., ЭсшеЦета _ 
пайсит  М., 5си{. зетрипса Е., Сагросет$ ригрипрешз$: 
4е Сеег. и Еибаета огпаа Г. по морската салата. Въ пЪсъка 
по плажа намфрихме и Су4дпиз шетйа Е., както и много ха- 
рактерната и р5дка 5Нфагор!5 йепке 1лп. ПоследнитЪ две 
дървеници сж по-скоро детритифаги. 

И н5кои бръмбари отъ семейството Сёизотейаае на- 
мираме тукъ като филофаги. Това. сж: Сорюсерйа $сори-- 
Ипа [.., по морската салата и Отор из шгасиз К15$. по 
разни растения. Последното насЪкомо понфкога се явява въ 
такива голЪми количества, че крайбрЪжието гъмжи отъ тЪхЪ. 
Често при буря, тъ могатъ да се събиратъ въ гол$мо коли- 
чество по самия морски брЪгъ, изхвърлени отъ вълнить, 
следъ като сж били отнесени отъ вЪтъра навжтре въ морето. 

Най-сетне, нека кажа и за мравката жетварь, Ме50г- 
ги] Иагзи$., която събира семената на тревата АтторйИа аге- 
папа и ги складира въ гн$фздото си за презъ зимата. 

2. Флориколни насф коми 

Между флориколнитЪ насЪкоми, които посещаватъ цвЪ-. 
товетЪ на растенията, растящи по пЪсъцитЪ, за да се хра- 
нятъ съ нектаръ или тичинковъ прашецъ, наблюдавахме. 
следнитЪ : 

Преди всичко, къмъ тази категория насЪкоми се числятъ. 
много ципокрили. Между тЪхъ на първо мЪсто стои ме- 
доносната пчела, .4р{5 тейПса Г.. Въ близко съседство, 
на приморскитЪ пфсъци на северъ отъ Варна се намиратъ. 
нЪколко малки пчелини: Двореца Евксиноградъ, Св. Кон-. 

РА ЧЕРТУ РИ 
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стантинъ, ЗлатнитЪ пЪсъци и други, пчелитЪ на които презъ 
юлий и августъ използуватъ обилниятъ нектаръ на. мор- 
скиятъ вБ5трогонъ, Егупешт татитит, бЪлиятЪъ 
босилекъ, 52сй15 таййта и др. Като конкуренти на пче-- 
лата тукъ се срЪщатъ разни видове земни пчели, ВБот- 
физ зр., нъкои Анагепа зр., СоЦееу и други. По-рЪдко се 
срща Хуюсора оасеа [.., МевасйЙе таййта Киъу, единъ. 
малъкъ АйШащи зр. и други. 

Тукъ се срфщатъ и н5кои флориколни ципокрили, които. 
като възрастни събиратъ нектаръ и прашецъ, но ларвитЪ. 
имъ живЪфятъ като паразити по други насЪкоми. Такива сх. 
напримЪръ видовет% отъ ц$фло едно семейство 5со/йаае, като : 
5сойа йетогпоаеа ЕаБ. и ЕП$ 5ехтасшае Е. Други видове: 
5со!И4ае, които се нам$риха тукъ сж: 5сойа Шиа Зсвтапк» 
5сойа 4-стса 5сор. и други. Отъ сем. Ар4ае тукъ намЪ$- 
рихме твърде често Зрйаесойе$ /азсрет @егт., ларвитЪ на 
който паразитиратъ по други ципокрили, отъ рода Найс5. 
Обикновени сх тукъ и красивитЪ представители отъ сем. 
Низяаае, които търсятъ ларвитЪ на оситЪ зидарки, покрай 

‚ които често ги намираме и въ кошеритЪ на пчелнитЪ се- 
мейства. 

Нектаръ по крайбрЪжната пЪсъчна растителность съби- 
рать и много пеперуда, Гераомега. ПеперудитЪ отъ 
тази часть на крайбрЪжието сж изучени отъ Д-ръ Иванъ 
Бурешъ въ н5колко последователни приноси.! Въ тЪзи 
приноси се намиратъ богати сведения за биологията на срЪ- 
щащитЪ се тукъ пеперуди. Ще добавя само, че по расти- 
телностьта на крайбрЪжнитЪ пЪсъци, презъ юлий и августъ,. 
наблюдавахъ . да летятъ най-много видоветЪ: РарИю та- 
сраоп Г. РарШо роаайтиз [., СоНазх еаиза Г., Р4ет — 
разни видове, Ругате!$ сагаш |.., Масгов10$за $деЦаёагит |... 
Эрих сопоошЕ [.., рёдката ДейерйЙа са! Вон. и други. 
По морскиятъ вЪтрогонъ, Егупошт татИпит намЪрихъ 
р$»дката пеперуда Саорйаза саб [.., нощна пеперуда, която. 
прави много сполучлива мимикрия съ стъблото и листата на 
морскиятъ вЪтрогонъ. 

„Много мухи, Грега сжщо. събиратъ нектаръ отъ. 
растенията по морскитЪ пЪсъци. На първо мЪсто между. 

_тТ5хь сж видове отъ семейството. Гасййй4ае, а именно: 
_ Вйупсйотуа 5ресоза Гоем. и Юйупсйотуа (трамаа, които 
посещаваха изключително цвЪтоветЪ на морскиятъ вЪтрогонъ. 
Тукъ се ловЪха още следнитЪ видове тахини: Юйупсй15а.. 
дапезсетз$ [.., [ис Ша саезаг 1. и други. Много видове мухи 
отъ сем. Зу’грае сжщо посещаваха цвфтоветЪ на примор-. 

1 Бурешъ Д-ръ Ив. — „Приноси къмъ пеперудната фауна на... 

парка Евксиноградъ при Варна“. Известия на, Бълг. ентомологично д-во._. 

кн, Ш — 1927 г. и кн. У — 1930 г. София. 
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скитЪ растения, а именно: Е/{5ёа5 венах Г... бугрйи$ @Бо- 
‚5ташз ЕаП., Спгузотохит @езап$ Гое\х., 5угрйи5 согаЦе [.., 
Миез а сшепйаа Копа. Сейта 5е85 1., Рагавиз 4-7а5- 
са Ме!о., Зрйаегорйота 5стрёа [.., бума ралет$ [„ Си- 
1ояа 1тргезза Гое\. и други. Хванахъ и твърде р$дкия видъ 
муха отъ сем. ТГеге@4ае : Тегеча ребе а |. и единъ неопре- 
дЪъленъ видъ отъ сем. 5гаНотйаае. 

Между мухитЪ, както и между ципокрилитЪ, намираме 
представители, които като възрастни сж флориколни, но 
като личинки, живфятъ като паразити върху други насЪкоми. 
Такива тукъ намфрихме нфколко вида отъ сем. ВотЬШаае, 
‘а именно: Айгах {мот Е., Ашгах йят Ш Ва+., Ехор"5ора 

_ ‘безре’тНИо \теа., Ех. са \МЛеа., Ех. юегта" \Пеа. и Аг- 
эЛготаера запа Е. Отъ сем. ЗугрШаае тукъ често по цв$- 
товетЪ на растенията иде мухата ИошсеЦа гопапта Рода. Най- 
сетне тукъ събрахъ и вида Сопор$ 57а \/1е]., отъ сем. 
Сопот аае, ларвитЪ на която муха паразитиратъ въ тЪлото 
на оситЪ и стършелитЪ. За да ги напада безнаказано и да 
снася яйцата си по тЪхъ, чрезъ специално нагаждане, тя е при-. 
добила видъ на интересна мимикрия на оса. Тукъ по цвЪтоветВ 
ловихъ много видове мухи отъ сем. Гасшиаае, а именно: 
5агсорйаюа сагпайа Ме!е., който видъ снася живи личин- 
кит си по нЪкои скакалци, или по мъртвитЪ тЪла на раци, 
изхвърляни отъ морето, скакалци и други насЪкоми, както 
‚и по овчит$ и агнешки кожи, оставени на открито за сушене. 
Другъ видъ муха тахина е Деха (Муосега)- Лейта Еа[., 
‘която снася яйцата си по тЪлото на нфкои бръмбари, като 
_Рогси$, наприм$ръ, който въ съседство съ района на при- 
‚бржнитЪ пЪсъци живЪе въ гол5мо множество. Други по- 
‚добни мухи сж: ЕсШпотуа Уега Г. ларвитЪ на която. 
паразитиратъ въ тфлото на нзкои гжсеници на пеперуди; 
‚Раыейега шятсотт5 Ме!5., ларвитЪ на която паразитиратъ 
въ ТЪлото на гжсеницит$ отъ родъ РарШо и други -пепе- 
‘руди; Егуфа еггайса Еа|., ларвитЪ на която паразитиратъ 
въ тфлото на гжсеницитЪ на Ругате!5 и други; Осурега 
‚сШпатса Е., ларвитЪ на която паразитиратъ сжщо въ т5- 
лото на нЪкои гжсеници. 

По цвЪтоветБ на морскиятъ в$трогонъ се събраха и 
‚нЪкои бръмбари, Со/еорета, които по всЪка вЪроятность 
‚идваха отвънъ района, подмамени отъ миризмата на тичин- 

‚ ковия прашецъ. Отъ тЪхъ събрахъ 3 вида златки, а именно, 
много характерната за крайбрьжието черната златка, 
Роюза топо Е. и зеленитЪ златки: Роюза ат 5 Ача. и 

‚ Сеюща аигйа Г. Трърде ‘чести сж и два вида отъ сем. Се- 
_гатысдаае, а именно: СШогорйоги$ чапиз Ма. и Зготайит 
чит УШ., както и двата вида отъ родъ Гисйо4е$ : ТГ. 
Тасати5 Н. и Ти. диаайели ща Г. Но най- характерни бръм- 
‹бари за крайбръжието сж двата вида майски бръмбари — 
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сем. Ме/оотю1аае : Апоха опешай5$ КтуБ. и Апожа 9Шоза Е. . 
Както е известно, майскитЪ бръмбари предпочитатъ мекитЪ, . 
рохкави и пЪсъчливи почви. По тази причина, вЪроятно, тъ. 
се ср-щатъ рфдко у насъ въ България, кждето почвитЪ сж. 
повечето твърди, тежки, хумусни или глинени, които сх не- 
благоприятни за тЪхното развитие. Изглежда че тукъ край. 
морето, северно отъ Варна, има благоприятни почвени и др. 
условия за тфхното развитие, тъй като презъ юний и юлий_ 
тЪ се явяватЪ въ доста голЪми количества по прибрЪжието. - 
Тукъ се развива не ср$дноевропейскиятъ майски бръмбаръ. 
Меоютща теютюща [.., а двата поменати вече вида: Апожа. 
опешай5$ КтуБ. и Апожа 9Шоза Е. Последниятъ видъ при- 
лича твърде много на обикновения ср$дноевропейски майски 
бръмбаръ. — Отъ съседнитЪ райони прихождатъ тукъ още 
рогачьтъ, [исапи$ сегоиз [., сЪчко-бЪчко, Сегатыхо 
сегао |. и др. 

Това сж дветЪ групи растителноядни насЪкоми фило-- 
фаги и флориколи, които можахме да съберемъ презъ 
юлий и августъ по растителностьта на прибрЪжнитЪ пЪ- 
съци. Всички тъ по естество сж миролюбиви. Като изклю-- 
чимъ ония отъ тфхъ, ларвитЪ на които паразитиратъ по.’ 
други насЪкоми, т не представляватъ опасность помежду 
си и, нагледъ поне, живфятъ въ мирно и спокойно съжи- 
телство. Въ сжщность, обаче, отношенията помежду имъ да- 
лечъ не сж тъй коректни, както на пръвъ погледъ ще ни 
се стори. Напротивъ, между тЪхъ, както и навсфкжде дру- 
гаде въ природата, цари вЪчната и необходима борба за ви- 
дово или индивидуално надмощие. 

Преди всичко, между представителитЪ на фитофагитЪ 
насЪкоми цари една жестока конкуренция при използу- 
ването на растителностьта по пфсъчнитЪ дюни. ПчелитЪ се 
надпреварватъ съ пеперудитЪ, а ксилокопътъ до толкозъ не 
може да търпи пчелитЪ, че кога сЪти пчела по цвЪтоветЪ-. 
на вЪтрогона или бЪлия босилекъ, подгонва я и я преследва 
до като тя не напусне района. Появи ли се сколията, най- 
едрото жилящо ципокрило тукъ, което погрЪшно наричатъ 
»стършелъ“, всички други събиращи нектаръ наскоми се 
чувствуватъ притЪснени и трЪбва да напуснатъ района. 

ЛарвитЪ на единъ значителенъ брой фитофаги насЪкоми 
се развиватъ, както видЪхме, като паразити въ т$лото. 
или гн$здата на други насЪкоми. Паразитизмътъ между 
тЪзи насЪкоми не е отъ еднакво естество. У едни отъ тъхъ 
ср5щаме типиченъ паразитизъмъ. Така напримЪръ, ларвитЪ 

_на нЪкои ципокрили паразитиратъ въ тфлото на други насЪ- 
коми: бръмбари, скакалци и други. А за смфтка на яйцата 
на скакалцитЪ се развиватъ нЪкои представители отъ мухитЪ. 
Вот Шаае. МухитЪ отъ сем. Сопор@ае се развиватъ за 
смЪтка на нЪкои ципокрили. А ларвитЪ на мухитЪ отъ сем... 
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„(Тасйтаае сж паразити по най-различни гжсеници на пепе- 
груди, скакалци и други. 

У други флориколни насЪкоми въ района паразитиз- 
мъть е само привиденъ, какъвто е кукувичиятъ ин- 
стинктъ на мухата Уошсейа гопайа, която събрахме въ 
‘изобилие тукъ и която влиза въ гн$фздата на жилящи ципо- 
крили: оси, стършели, диви пчели и др., снася яйцата си 
тамъ и за тЪхъ повече не се грижи. ИзлупенитЪ отъ яйцата 
‚ларвички лакомо унищожаватъ всички храни, които трудо- 
любивитЪ и пълни съ родителски грижи гостоприемници до- 
-насятъ за своитЪ чада. За да могатъ тЪзи мухи безнаказано 
-ла влизатъ и излизатъ въ гн$здата на казанит$ гостоприем- 
ници, тъ сж се маскирали съ тЪхната окраса. Съ тази си 
дейность тззи мухи допринасятъ доста за ограничаване на 
‚вредитЪ отъ оси и стършели. | 

|. Хищни насфкоми — карнивори 

ТЪ сж твърде разпространени въ приморската область 
и зависятъ изключително отъ растителнояднитЪ насЪкоми, 
които влизатъ въ състава на тЪхната храна. Едни отъ тЪхъ 
се срЬщатъ по растенията, други по пЪсъка, а трети обика- 
‚лятъ и растенията и пЪсъка. Едни сж хищници като ларви, 
други — като възрастни. Споредъ това, събранитЪ въ лито- 
ралната область на северъ отъ Варна насЪкоми могатъ есте- 
ствено да се раздЪлятъ на 2 главни групи: 

_ 1. НасЪъкоми, ларвит$ на които сж хищни и 
2. НасъЪкоми, възрастнит$ на които сж 

хищни. 

1. НасЪкоми, ларвитЪ на които сх хищни 

Тукъ, се отнасятъ, преди всичко, чудноватитЪ мравко- 
‚леви, сем. Мугтееотаае, ларвитЪ на които живЪятъ и се 
ровятъ въ пфсъка, кждето правятъ характерни хвуниевидни 
капани, за ловъ на мравки и други насЪкоми. Отъ тЪхЪ въ 
прибрЪжнитЪ пЪсъци на северъ отъ Варна събрахме 4 вида. 

Най-характеренъ между тЪхъ е вида АсаиёосИ$15 6ое- 
‚Иса КашЬг., медитерански елементъ, твърде разпространенъ 
тукъ. — ЛарвитЪ на този голЪмъ мравколевъ у насъ жи- 
въятъ изключително по пЪсъчнитЪ крайбрЪжни дюни и то 
предпочитително на по-влажнитЪ пЪсъци. ТЪзи ларви никога 
не правятъ хвуниевидни трапчинки по пЪсъка, тъй много 
характерни за останалитЪ видове мравколеви, а живЪятъ ви- 
наги полузаровени по повърхностьта на пЪсъка. НамЗрятъ 
ли се въ опасность, веднага тЪ се заравятъ по-дълбоко въ 
пЪсъка. ТЪзи ларви се хранятъ изключително съ други живи 

х 

насЪкоми, които ловятъ съ голЪма сржчность. Обикновена ̀  
и 

| 

М “ва ^^ 
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-храна имъ сж мравкит$ файтонджийки, които бро-. 
дятъ навсЪкжде по крайморскитЪ пЪсъци. Но нападатъ и 
много по-едри и силни насЪкоми отъ тЪхъ, като бръмбари: 
‘СсепаеЦИа, малки карабиди: Награ! $, Вгасвупи5 и други. 
Имахъ случай да наблюдавамъ една неравна борба между 
‘ларвата на Асаи{й0с155 и една СкепаеЦа. Преследвахъ една 
'Ссепае!а шиша съ мрежата си и последната безъ да се 
усЪти, въ единъ мигъ се намфри обхваната отъ голЪмит 
челюсти на мравколева, които тукъ изобилствуватъ. Мравко- 
‚левътъ така здраво бЪ обхваналъ бръмбара, че нищо не бЪ 
_ въ състояние да го. накара да освободи по-голЪмия си про- 
тивникъ, сжщо хищникъ. Личеше ясно неговото желание да 
го задържи на всЪка цена. — Циценделата сржчно искаше да 
се отскубне отъ неочаквания нападатель, летеше въ въздуха 
и носеше съ себе си ларвата. — Азъ хванахъ тази чудна на- 
ходка и турихъ край на неравната борба, въ която, за менъ 
бЪше ясно, ларвата щЪ$ше да изл$зе победитель. — Хищ- 
ностьта на тЪзи ларви не щади и себеподобнитЪ си. — ТЪ, 
обаче, не се решаватъ и отбЪгватъ` да нападатъ жилящитЪ 
оси: сколиди, сфегиди, помпили и други. 

_ Други видове мравколеви, които намфрихъ да живФятъ 
въ литоралнитЪ области на северъ отъ Варна сж: Мугте- 
саешгиз 71ютаттия$ РаПаз, Мугтеёеоп тсозрсииз К. и Еиго- 
4еоп еигореи$ 1[.. ЛарвитЪ на последнитЪ$ три вида правятъ 
хвунийки въ пЪсъка и по т5хъ лесно се откриватъ. ТЪ из- 

‚ биратъ по-улегналия пЪсъкъ, по-далече отъ брЪга. 
МравколевитЪ съставляватъ едни отъ най-типичнитЪ и 

характерни насЪкоми за литоралнитф пЪсъци. Тукъ се на- 
мЪри и единъ видъ златоочица — Сйгузора Гайтоза Вт., 
мрфжокрилно насЪкомо, ларвитЪ на което сж сжщо хищни. 

Къмъ тази категория хищници се отнасятъ и н$Ъкои ци- 
‚ покрили насЪкоми, ларвитЪ на които сж хищни и се хранятъ 
съ насЪкоми, но сами сх неспособни да ги ловятъ. ТЪхнитЪ 
родители имъ ги ловятъ и доставятъ. ТЪзи насЪкоми сх пред- 
ставени тукъ отъ н$колко семейства, между които на първо 
мЪсто сж видоветЪ отъ сем. Зрйезаае. Тукъ се числятъ 
доста едри и бързоподвижни видове, въоржжени съ отровно 
жило. Отровата имъ не убива жертвитЪ, а само ги парали- 
зира и като полуживи трупове ги поднасятъ на свойтЪ рож- 
би. Между видоветЪ 5рйезаае, които събрахме тукъ сх: 
пчелниятъ вълкъ, РА{/апй#5 ароогит, който преследва 
главно медоносната пчела; Эрйех тахлШозиз Е., доста раз- 
пространенъ въ района, напада скакалцитф. А Ветфех оси- 
ча Га. е най-разпространениятъ видъ въ областьта и на- 
пада най-често мухи, особено тахини, сирфиди, табаниди и 
други по-едри мухи. Четвърти видъ, твърде разпространенъ 
тукъ, е 5Й21и5 45Ипвепаи$ Нап@., който преследва най-вече 
скакалци. [10 пЪсъчни и слънчеви мЪста тЪ изкопаватъ дупки, 

мет: 
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въ които снасятъ яйцата си. ИзлупенитЪ ларвички хранятъ 
съ уловенитЪ отъ тЪхъ скакалци. 

Тукъ трЪбва да причислимъ и видоветЪ отъ семействата : 
РотрШаае, Зсейригот4ае, Миййаае, които преследватъ и. 
насЪкоми, но главно паяци и ги поднасятъ ‘на малкитЪ си. 
Къмъ първото семейство трЪбва да отбележимъ на. първо 
мЪсто Апоршз чаИсиз Е. и Р5еттосйаге$ ехсёзи$ Моуг., 
които обхождатъ отъ сутринь рано до късна вечерь пз- 
съцитЪ, и преследватъ паяцитЪф, които бродятъ тукъ. Къмъ 
второто семейство Эсейригошаае, или тъй нареченитЪ оси 
зидарки, най- ‘разпространенъ въ областьта е 5сейрйгопт _ 
аез{Иа07и$, който гради гнфздата си по съседнитЪ здания, 
огради, камъни и т. н. ТЪхни жертви сж сжщо паяцитЪ. 
Къмъ третото семейство МийЙаае събрахме нЪколко вида, 
отъ които по-разпространенъ е видътъ: МиШа еигореа 1. 
Това сж познатитЪ$ жилящи мравки. ТЪ обикновено 6Ъ- 
гатъ по пЪсъка и пжтищата и преследватъ жертвитЪ си, 
главно мравки. ЖилящитЪ мравки иматъ и тази биологическа 
особеность, че като ларви, паразитиратъ по други ципокрили, 
ровящи се въ дупки. 

Ра 

2. Насфкоми, на които възрастнит$ сх хищни 

ТЪ сх, сравнително, повече. Такива сх на първо м$сто го- 
лЪмата и малката богомолки: //47115 гей2оза 1.., и Ате[ез 
десоог Срагр., които сж твърде. разпространени въ района 
на крайбрЪжната растителность. Особено последниятъ видъ 
е много характеренъ елементъ за този биотопъ. Сжщо и два 
вида Одопа а: [ее игепз Срагр. и Аезсйпа а/Ппл1$ Уапа. 
сж хищни и се хранятъ главно съ мухи и други летящи на- 
сЪкоми. Аезсйпа а/п нерЪдко напада и пчелит$. Много 
характерни хищници за областьта сж мухитЪ отъ семейството 
АзШаае, които въир$ки малкитЪ си размфри, проявяватъ 
една забележителна агресивность къмъ по-гол$ми насЪкоми 
отъ тЪхъ. Така напримфръ, вида .45Йи5 а сер$ Ме!®., много 
разпространенъ въ областьта, напада съ успЪхъ пчели. На- 
пада ги винаги изъ засада: тъкмо когато пчелата е заета 
усърдно да събира нектаръ отъ цвЪта. Този видъ е стра- 
шилище за пчелитЪ. Други видове, като тЪхь сж: 2515 
ЯИег Гое\м., Олоста гиГИогах [ое\м. и други, които ле- 
тятъ навсЪкжде по пЪсъцитЪ и растителностьта тукъ и на- 
падатъ жертвитЪ си летейки въ въздуха и винаги изъ за- 
сада. Най-сетне‘и нфколко вида бръмбари отъ сем. Сага йаае' 
(бЪгачи бръмбари), които нам$рихме тукъ, бушуватъ като 
голЪми хищници въ крайбрЪжнитЪ области. Такива сх, преди` 
всичко, видоветЪ отъ родъ Се таеНа : С. мьтаа и С. шишеаа, 
които кръстосватъ навсфкжде изъ пЪсъцитЪ край морския” 
брЪгъ. Тукъ събрахме и по-едритЪ видове: Саюзота таш- 



Върху насфкомната фауна северно отъ Варна 33 

$Пог чаг. соегиЦеит Гап., Са1озота аигорипсийт НБУ. и 
Ртосегиз согеасей$ сагафо4еиз \а[., най-едрото насЪкомо 
тукъ, придошло вЪфроятно отъ съседнитЪ райони. По све- 
дения отъ.крайбрЪжното население, Саюзота таш5Иог се 
явявалъ презъ нЪкои години почти масово край брЪга. Много 
характерни тукъ сж нЪкои видове отъ дребнитЪ бЪгачи, а 
именно: ЭсагЁйез йегпсоа Воп. и 5сагйе$ 1аешеща Е., които 
живЪятъ заровени въ пЪсъка и сж сериозни конкуренти на 
ларвитЪ на мравколевитЪ. Често се явяватъ и по повръх- 
ностьта на пЪсъка. Хранятъ се главно съ мравката „файтон- 
джийка“ Мугтесо$15$ и други обитатели на пЪсъка, които пре- 
следватъ съ голЪма стръвь иги разкжсватъ съ голЪмитЪ си, на- 
сочени напредъ челюсти. Прилича на тЪхъ и 471515 об5$сиги$ 
Ген., който живЪе не по самитЪ пЪсъци, а непосрЪдствено 
‚до тъхъ. До самата водна линия подъ натрупанитЪ коси во- 
дорасли, живЪятъ красивитЪ’ златно-зелени СШет $ 5рои5$ 
Р. и СДита урзИоп П)е].; които преследватъ ларвитЪ на му- 
хитЪ, които се развиватъ тукъ. По’ пЪсъка се срЪщатъ още: 
Астори5 атторйЦиз Ое]., Асториз етагопана$ Сп., Р5$еиао- 
рйопи$ рибезсеп$ Ма|., Мебтма бтесой$ Е., Награшз сёсеа- 
1$ РиН., Награш$ зтагагти$ ОиН: и други, които вечерь 
се привличатъ отъ лампитЪ на съседнитЪ почивни станции 
въ голЪмо количество. КрайбрЪжната фауна тукъ се допълва 
и отъ редъ други много характерни дребни бЪгачи, за които 
Ог Ег. КашБоиз$екК! и В. Н. Лучникъ? съобщаватъ, а 
именно: Рогопиз$ регзси$ Спаиа., Рогопи$ шире Оегш.., 
Р. ИИогай$ БиН., Р. ойоасеи$ Сагзе., Р. гиюаепей$ Ое}., 
Оторйгоп Итрашз Е., Е/арйгиз$ аигеиз Ма|Ц., РузсШи 5 пи- 
`писи$ Риф. 0). сазршз Риф., 0. сйасеи$ Ет., 0). суппиайси$ 
Ое)., 0. о66/топ$ АрЁЕ, О. арса$ Ри. О. зайтиз СЬ., 
Вепы оп тиитит чаг. еижмпит АрЕ. (по морския брЪгъ), 0. 
ипиощит РаН., Ггесйиз диаайза 5 Зсрт., Вайяег ит- 
ризёЦаёи5 Воп., Ат узюти$ те юе$сетз Ое}]., АтЫ. шоег 
Неег. и други. Всички видове отъ родъ Рогопи$ сж харак- 

_терни за крайбрЪжнитЪ области и по брЪговетЪ на моретата 
и соленитЪ езера; тЪ сж типични халобионти. — 

_ __  Най-сетне нека спомена и за водолюбчето 01515 
епттагта{и5 [лп., което е често явление тукъ. ЛарвитЪ му 
живфять въ крайбр. води, а възрастното насЪкомо често се лови 
изхвьрлено отъ вълнитЪ. А непосрЪдствено до водната линия, 
най-вече подъ натрупанитЪ водорасли, живЪятъ, а вЪроятно 

- 1 Рамбоусекъ, Ф р. — Фауната на твърдокрилитЪ въ България. 

— Трудове на Българското природо-изпитателно д-во, кн. \, стр. 571—113. 

София, 1912 г. | 

2 Лучникъ, В. Н. — Обзоръ жуковъ групы Рогощпае (Со|.) 
европейскаго побарежя Черного моря. — Известия на Българското енто- 

мологическо д-во, кн. УШ, стр. 97—108. София, 1934 г. 
| 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во. Кн. ХИ. 3 
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тукъ се и развиватъ н5Ъколко вида 55арй Шт аае, отъ родоветЪ 
СаПи5 (С. хашпоюта Отау.) и Р4аёуяетз (Р. согпи! из). ТЪ пре- 
следватъ сжщоларвит$ на мухиили труповетъ на раци, мидии др. 

Между ципокрилитЪ, Нутепорега хищни сж пред- 
ставителитЪ отъ семейство оси, Уезмаае. Между тЪхъ 
най-чести сж 2 вида отъ родъ Рой5$Ёез : Р. гаШсиз$ [.., който 
преследва и лови малки насЪкоми, отъ които прави една ка- 
шица, съ която храни малкитЪ си и Ро/154е5 5етепой Мот., 
много красивъ видъ оса. Много честь е сжщо и стърше:- 
лътъ, Иезра сгабго 14п., доста едро ципокрило, което съ- 
перничи по гол$мина на видоветЪ отъ родъ 5сойа. Но по 
своя хищнически инстинктъ н$ма подобна на себе си. Не 
единъ пжтъ ги наблюдавахъ какъ издебвать пчелитЪ по 
цвЪтята, тькмо когато сж заети съ събиране на цв$тенъ 
прашецъ и нектаръ. Обикновено, стършелътъ напада изъ за- 
сада пчелата, откжсва й главата, а тЪлото изяжда, или по- 
скоро изсмуква, или занася въ гнЪздото си, за да нахрани 
своитЪ ларви. По този начинъ стършелътъ се явява като 
сериозенъ неприятель на пчелитЪ. Споредъ моитЪ наблюде-. 
ния, единъ стършелъ е въ състояние въ 2—3 часа презъ 
деньтъ да унищожи 50—60` пчели. Като се има предъ видъ, 
че стършелитЪ въ дадена мЪстность сж много, може лесно 
да заключимъ какво количество пчели е въ състояние да 
унищожи той и да си представимъ какво гол$мо е значе- 
нието му за нашето и безъ това скромно пчеларство. Ето 
какъ Д-ръ Ив. Бурешьъ описва нападенията на стършела 
върху пчелитЪ въ парка Евксиноградъ: — „Около единь 
цъвтящь храстъ отъ Нуб/5си$, високъ до 2 метра и обилно 
покритъ съ едри бЪли фуниести цвЪтове, наблюдавахъ почти 
всфки 2—3 минути нЪкой стършелъ да изнася изъ него, 
зграбчена между краката си пчела. При ловенето на пчелитЪ, 
които събиратъ поленовъ прашецъ въ цв$товетЪ на казания 
храстъ, стършелитЪ постживатъ по следния начинъ: стър- 
шелътъ кацва върху отворения фуниестъ цвЪтъ, въ който 
се е заврЪла пчелата, тая последната, изплашена отъ нека- 
нения гостъ, бърза да излЪзе навънъ, стършелътъ я сграбчва 
съ краката и съ якитЪ си челюсти; става кратко боричкане 
между пчелата и 8 пжти по-голЪмия якъ стършелъ, тоя по- 
следниятъ я ожилва съ якото си, до половинъ сантиметърь 
дълго шило, | или 2 пжти, дето завърне, а сжщевременно 
почва да гризе главата, като често откжсва и крилата, ако 
пчелицата удря съ тБхъ. На убитата по тоя начинъ пчела 
стършелътъ изяжда главата, следъ това я зграбчва между 
краката си и я отнася, вЪроятно, въ гнЪздото си, за да на- 
храни съ нея своит$ ларви. Описаната. борба трае кратко 
време, 10 до 15 секунди. Въ продължение на 3 наблюдения, . 
за половинъ до три четвърти часъ, бЪха отнесени отъ единъ 
храстъ Ну615си$ около 20 до 26 пчели. Като се има предъ 
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видъ, че това лЪто изъ Варненско, и специално изъ Евкси- 
ноградския паркъ, имаше извънредно много стършели (Уе5ра 
стафго), може лесно да извадиме заключение, какво голЪмо 
множество пчели биватъ унищожавани отъ стършели. Въ 
Евксиноградското имение има обширенъ, добре подреденъ 
пчелинъ (наглежданъ отъ самия директоръ г-нъ Мумджиевъ), 
обаче пчелнитЪ семейства оставатъ винаги доста слаби. 
Пчеларит$ обясняватъ това съ силнит$ вЪтрове, които’ ду- 
Хатъ тукъ, особено напролЪть, когато пчелитЪ би трЪбвало 
да събератъ най-много медъ. Мене ми се струва, обаче, че 
казанитЪ пчелни семейства сж слаби поради това, че голЪ мо 
множество пчели биватъ унищожени отъ стършелитЪ, и то 
презъ това време на лЪтото, когато Евксиноградския паркъ, 
съ своитЪ разкошни и богати цвЪтни градини, дава обилна 
паша за пчелитЪ“. Споредъ менъ, стършелътъ е много 
по- -опасенъ за пчелитЪ, отколкото красивата птица дъж ДОВ- ти 

никъ, Мегорз аразег [.., която погрЪшно и по подражание | 
на нфмското Втлеп/иеззег, нфкои наричатъ пчелоядъ. Въ- 
прЪки това, срещу стършела пчеларитЪ не се оплакватъ, ко- 
гато отъ' дъждовника ежедневно се води война за уни- 
щожаването му и най-сетне успЪха да узаконятъ преследва- 
нето му. Много характерна е за областьта и Уезра вегта- 
тса' [.., която заедно съ осит$ отъ родъ Ро[5&е$, се храни 
съ малкитЪ ракообразни „морски бълхи“ или „мамарци“, раз- 
пространени навсЪкжде по влажния пфсъкъ, подъ камънитЪ, 
надъ водораслитЪ край самия брЪгъ и т. н. 

Къмъ хищнитЪ насфкоми на приморскитЪ пЪсъци на 
северъ отъ Варна ще причисля и нфкои кръвсмучащи 
мухи по човЪ5ка и домашнитЪ животни, числящи се къмъ 
семействата: Габатаае, Сийааае и родъ РИЫероюти$. 

_ Между Габащаае — ободи, които събрахъ тукъ се 
намфриха видоветЪ: Гафапи$ Шт Е., Гафапи$ аотпайИ$. 
Г.., Таб. Сегрезипиз Езо., Габ. арпсиз Ме. Гар. вготиз$, НЕе- 
егобйгузорз Найси$ Ме!о., Рапота ру’гПоза Гое\., Р. 065- 
сига. [ое\., Маапорапеота таготаа Е., $ЗИош5 и влгиз Нс. 
Тренор/есез [4етай5 Ме!с., ТИ. зона эсшеп., Сйгу50- 
5опа ршоаИ5 [., АЕЛо $ яа5 НетЬз+., А&. ег Роз и 
други, които обикалятъ пЪсъцит$ и нападатъ хора и доби- 
тъкъ. По тази часть отъ крайбрЪжието установихъ две 
главни гнЪзда-развъдници за тЪхъ: по ср$дата на ДългитЪ о 
п8съци и при Св. Константинъ, кждето се намиратъ благо- 
приятни условия, главно влажни мЪста, за тЪхното развитие. 

Между комарит$ — Сийсаае (Оур!ега) летеше само 
вида СШех рёдепз [.., който безпокоеше лЪтуващитЪ главно ве- 
черь навънъ и презъ нощьта въ стаитЪ. Едничкиятъ възможенъ 
развъдникъ на тоя комаръ тукъ може да се приеме зеленчу- 
ковата градина при Св. Константинъ и нфкои помийни ями 
(Нахти) при лЪтовищата. Като се взематъ съответнитЪ мЪрки,, 
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ще може и т$зи, сравнително малко досадни комари да се 
премахнатъ. Въ Св. Константинъ събрахъ и нЪколко екзем- 
пляри отъ папатацийната мушица, Рефоютиз рара- 
Гас? [.., която нощно време сжщо причинява не малки неприят- 
ности на хората, лЪтовници и мъЪстни. 

Най-сетне, и отъ полукрилитЪ Непижета — Нёегорега 
има н5колко представители хищни кръвопийци, които жи- 
вЪятъ по растителностьта на крайбрЪжнитЪ пЪсъци, каквито 
сж видоветЪ: Награсюг аппша из [., Нагр. (гасипаийз Рода, 
Согапи$ зифарегиз ПШез. и други. 

Като става дума за хищници, преди да премина КЪМЪ, 
следующата категория насЪкоми, ще си позволя да дамъ. 
нЪкои бЪгли бележки и за паяцит, Агапаеа, които съ- 
брахме тукъ и които се явяватъ като най-голЪмитЪ и най-. 
разпространенитЪ хищници въ областьта. зы 

За прибрЪжнитЪ области много характерни сж следнитЪ. 
групи и видове: 

1. ПаяцитЪ бъЪгачи, които не плетатъ мрежи.. 
На първо мЪсто, между тЪхъ е типично-степниятъ видъ Га- 
гепи!а $тяотеп$5$ Гахт., най-едриятъ паякъ у насъ. Копае: 
дупки въ рохкавата почва и живЪе въ тЪхъ. Съ това той 
спомага твърде много за преобрьъщане на почвата по тЪзи. 
мЪста. Гагепийа Япеайет$5 е единъ отъ многото орачи и. 
копачи на почвата въ свободната природа. Наредъ съ дъж- 
довния червей, Гитб"сиз зр., мравкитЪ и др., той спомага 
твърде много за преобръщане на почвата тукъ. Храни се 
съ разни насЪкоми, които лови нощемъ. Дене се крие въ. 
дупката си. 

2. Агсоза (еораг4айз 5ипа., сжщо доста едъръ видъ, 
живЪе на открито по пЪсъка и се крие най-вече въ туфитЪ. 
отъ приморскитЪ растения по пЪсъцитЪ. Представлява много- 
добра омохромия (мимикрия) съ цвЪта на пЪсъка и когато е 
неподвиженъ върху пЪсъка, невъзможно е да се разпознае. 

3. Рагаоза ропИса ТЬ. — характеренъ видъ за прибрЪж- 
НИТЬ ПЪсъци и ендемиченъ видъ за и. край- 
брЪжие. 

П. Паяци, които плетатъ мрежи. На първо м$сто, 
ще споменемъ тукъ едриятъ медитерански видъ Агёоре (0- 
ра Ра|П., който плете паяджината си най-вече по вЪтро 
гона ЕЙиюит и се храни съ насЪкомитЪ, които посещаватъ 
това растение. На него по нравитЪ си прилича и Ага1торе_ 
Вуйешсй И Зсор. Много обикновени паяци по високитЪ стебла_ 
на Е/утиз сж и видоветЪ Агапеиз согпишт С1. и 5тга 
шнаша С. |.. К. Най-разпространень видъ за областьта е 
Авщепа (авуйтНса С1., голЪмитЪ като пелени мрежи на който 
се намиратъ навсЪкжде тукъ. Твърде рЪдъкъе южния видъ 
(Лороги$ № иИскаепегш5 Гафг., който плете паяджината си по 
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зисокитЪ растения, магарешкиятъ трънъ и драката, както и 
Рйо[сиз ропйси$ Тпогей. | 

Доста честь за областьта тукъе и медитеранския видъ 
паякъ Агапеи$ ащтайсиз Оо]|., както и козмополитния видъ 
Грепйит 1ерлааПогит С. Г. КосВ. За отбелязване е, че тукъ 
е обикновенъ и вида Тйейшт уйлтшапз$ ТВ., който въ по- 
следно време Ог Негтапп \У1еб[е (Реззаи) поставя като 
обикновенъ вариететъ къмъ Тйег. [ераатогит. Разпростра- 
нението му тукъ по крайбрЪжието, северно отъ Варна, и 
биологическитЪ му особености показватъ, обаче, че това уни- 
фициране на тЪзи два вида не отговаря на действителностьта. 
Гйепашт ятшатз$ Тв. е по-дребенъ и добре обособенъ био- 
логически и екологически видъ и нфма нищо общо съ едриятъ 
Гйег. (ергаапогит С. |.. Косв., освенъ въ направата на жен- 
ското полово отверстие (вулвата) и отчасти окрасата. По- 
скоро би могло да се приеме, че тЪзи два вида сж кон- 
вергентни, т. е. тЪ си приличатъ по направата на известни 
органи, но генетически нЪматъ нищо общо. 

Но най-интересенъ и новъ за науката тукъ е ЕймтеЦа 
ЭгапаЁР. ОтепзКу, характеренъ степенъ реликтъ въ района." 

Ш. Паразитни насфкоми 

`Ние видЪхме вече, че нЪкои флориколни насЪкоми сх 
и паразити по други насзкоми. Такива сж, преди всичко, 
н$фкои ципокрили отъ сем. 5сойаае, като: 5сойа йетогйоаеа, 

‚ ларвитЪ на която паразитиратъ върху ларвитЪ на носорога, 
_ От $е$ пазсоги$ [., който въ съседнитЪ райони е доста 
разпространенъ. ГолЪмото разпространение на 5сойа йетог- 
по4еа въ областьта говори отъ какво значение е това ци- 
покрило за ограничаване разпространението на носорога. Отъ 
сжщото семейство е и вида Е/15 зехтасшийа Е., женскитЪ 
на който търсятъ ларвитЪ на майскиятъ бръмбаръ Аполха, 
който, както видЪхме, е характеренъ въ крайбрЪжната об- 
„ласть. ЛарвитЪ на ципокрилото Зрйаесо4ез Газсретз @еги., 
‚отъ сем. Арё4ае паразитиратъ по друго ципокрило отъ рода 
Найс1и$. Много интересни сж тукъ красивитЪ Нгу${4ае, които 
търсятъ гн$здата на оситЪ зидарки, покрай които често ги 
_намираме и въ кошеритЪ на медоносната пчела. Отъ тЪхь 
въ района на крайбрЪжнитЪ пЪсъци уловихме видоветЪ: 
Сйгуз:5 арийа Гш., Оташз апгаш$ Пап. и други. Сжщо и 
видоветЪ отъ сем. МиИЙ4ае (жилящи мравки) иматъ ларви, 
които паразитиратъ по други ципокрили. Въ крайбрЪжнитЪ 
пЪсъци северно отъ Варна намфрихме видоветЪ: МийНа 91- 
‚аиоа РаПаз, МугтЙа сама УШ., ГгоргаоШа [погай$ Ра. и др. 

Между мухитЪ сжщо намираме доста видове, на които 
‚ларвитЪ паразитиратъ по разни други насЪкоми. Като такива 

1 ОгепзКу Р. — Иш Могрпо]оде ипа Вю]оде етег пепцеп Б\даг!- 

‚спеп Зрпепа“, ЕйхтеЦа ап! поу. деп., поу. зр. — ЕезёзсвиН 
„РгоЁ, Ет. З{гапа, \Уо1. 1У, рр. 569—515. Юда 1938. 
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на първо мЪсто стоятъ тукъ видоветЪ отъ сем. ВотЬШаае ;` 
Ащгах 294оп Е. Атгах пит; Каё., Ехорпзора дезрегИо. 
\Леа., Ех. раса \МЛеа., Ех. вегтай \У1е4. и Агаготоева- 
947145. Ларвитф на тЪзи мухи паразитиратъ въ оотеката 
(яйчната капсулка) на скакалцитЪ отъ сем. Астуайаае, които» 
сж доста разпространени тукъ. ТЪзи мухи сж отъ гол$мо- 
значение за разпространението на скакалцитЪ и за огранича-- 

. ване на развитието и разпространението имъ. Но най-инте- 
ресни сж н$кои мухи отъ сем. 5у’граае, ларвитЪ на които- 
притежаватъ единъ своеобразенъ паразитизъмъ, подобенъ на: 
този у кукувицата. Кукувичиятъ инстинктъ е твърде разпро-- 
странено явление въ природата, особено между мухитЪ. Отъ. 
мухитЪ, които притежаватъ кукувичиятъ инстинктъ въ при-- 
брЪжната зона на северъ отъ Варна събрахме само вида. 
УошсеНа гопапа. Рода. — Типични паразитни ларви иматъ- 
мухитЪ отъ сем Сопораае, отъ които тукъ събрахме: 
вида Сопор$ яПеаиз \1е1. ЛарвитЪ на тази муха парази- 
тиратъ въ ТЪлото на оситЪ и стършелитЪ. За да могатъ- 
успЪно и безнаказано да ги нападатъ и снесатъ яйцата си. 
по тъЪхъ, тфзи мухи сж си послужили съ сигурно срЪдство.. 
ТЪ сж навлЪфкли маската на оситЪ и стършелитЪ, иматъ ха-- 
рактерната тЪхна форма и оцв$тение на тЪфлото и представ- 
ляватъ интересна мимикрия съ тЪхъ. Съ тази доста сполуч-- 
лива маска, тЪ незабелязано приближаватъ гн$Ъздото на оситЪ. 
и стьршелитЪ и успЪватъ да нападнатъ и снёсатъ яйцата. 
си по тЪхъ. Когато оситЪ и стършелитЪ ги забележатъ, 
стремятъ се да ги избЪгнатъ или повеждатъ упорита борба о. 
съ т5хъ, при която по-малкиятъ противникъ, мухата, въ по-. 
вечето случаи успфва да постигне цельта си. ЛарвитЪ на 
Т$зи мухи се развиватъ въ тфлото на оситЪ и стършелитЪ. 
Следствие присжтствието на паразита, оситЪ преставатъ да. 
бждатъ дейни, само вегетиратъ и живЪятъ докато ларвата 
не завърши развитието си и се превърне въ какавида. Ясно 

— 

е, че поради тая си биологическа особеность, мухитЪ Сопо-_ 
раае сж много полезни и допринасятъ не малко за ограни- 
чаване развитието и разпространението на оситЪ и стър- 
шелитЪ.! 

До като мухитЪ отъ сем. Сопор4ае избиратъ и напа- 
датъ изключително възрастни насЪкоми за гостоприемници 
на своитЪ ларви, мухитЪ отъ сем. Гасйиаае, широко раз- 
пространени въ крайбрЪжнитЪ области на северъ отъ Варна, 
нападатъ главно гжсеници на пеперуди и рЪдко ларви на ска- 
калци и други насЪкоми. На първо мЪсто доста разпространенъ 
е тукъ вида багсорйаеа сагпапа Мею., който снася яйца 
или живи личинки по тфлото на гжсеницитЪ или ларвитЪ на 

1 Дрфнски П. — ПаразитнитЪ мухи отъ сем. Сопор(@@е въ 
България. Трудове на бтъ.лг. природоизпит. д-во. Кн. Х. София 1939 г. 

\ 
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скакалци, въ тфлото на които ларвичкитЪ се доразвиватъ. 
Често тЪ снасятъ малкитЪ си ларвички по мъртвитЪ т$ла 
раци, миди или други морски животни, изхвърлени отъ мо- 
рето, но тукъ т рЪдко успЪватъ да се доразвиятъ. Нами- 
раме ги сжщо да снасятъ яйцата си.и по агнешкитЪ кожи, 
оставени на открито за сушене. При улавяне на тази муха, 
женската, намфрила се въ опасность, бърза да изхвърли всич- 
китЪ си развити ларвички, които попадатъ по кожата на пръ- 
ститЪ, кждето причиняватъ леко възпаление. Изобщо, мухитЪ 
отъ родъ 5агсорйага малко се грижатъ да осигурятъ преуспЪ- 
ването на своитЪ рожби, а ги изхвърлятъ кждето намЪрятъ,безъ 
огледъ на тЪхното бждаще отхранване и развитие. Други видо- 
ве мухи паразитни тахини по крайбрЪжната растителность, като 
флорикални, съобщихме: Деха (Муосега) Гетпа Еа|., която 
снася яйцата си по нкои бръмбари; ЕсШпоту1а ]ега 1.., лар- 
витЪ на която паразитиратъ въ тфлото на нЪкои гжсеници 
на пеперуди; Роейега п1е7согт$ Ме!о., ларвит$ на която 
паразитиратъ въ гжсеницит$ на РарИло и други пеперуди ; 
Етус1а егтайса ЕаП., ларвитЪ на която паразитиратъ въ гх- 
сеницитЪ на Ругате!5 и други пеперуди; Осурега сШтатса [., 
ларвитЪ на която паразитиратъ сжщо въ тфлото на нЪкои 
гжсеници. 

Като става дума за паразитни насЪкоми, немога да не 
спомена и нЪколко вида паразитни дървеници Нёпирёега- 
Н@аеторега, които паризитиратъ по топлокръвни гръбначни 
животни, каквито сх видоветЪ: Симех [еснцапиз |. въ жи- 
лищата на човЪка и Аебаси$ Мгипайй 1лппё, които въ го- 
л5мъ брой, понфкога съ стотици, се намиратъ въ гнздата 
на крайбрЪьжната лЬстовица, Ргипао прайа [., смучатъ. 
кръвь отъ малкитЪ лЪстовичета, а когато дървеницитЪ сж 

_ повече могатъ и да убиятъ гостоприемницитЪ си. 

1У. НасЪкоми детритифаги 

ТЪ играятъ грамадна биологическа роля въ крайбрЪжнит®. 
области на Черно море и сж едни отъ най-характернитЪ на- 
СЪкоми за тЪхъ. Безъ да сж паразити или хищни, тъ жи- 
вфятъ въ зависимость и за см$тка на друтитЪ обитатели на 
околностьта или за см$тка на разрушени растителни части. 
| ДетритифагитЪ насфкоми въ литоралнитЪ области на се- 
веръ отъ Варна се представляватъ, преди всичко, отъ нфкои 
бръмбари, числящи се къмъ сем. Тешфтоаае. Така, тукъ 

_ доста често се ср$ща вида Гешуйта тисгопа Зерв.,единъ. 
отъ най-едритЪ представители на семейството. Липсата у него 
на цип. криле и бавнитЪ му флегматични движения правятъ 
този характеренъ за крайморскитЪ пЪсъци бръмбаръ съв- 
семъ индеферентенъ къмъ всичко що го окржжава. Като от- 
шелникъ, бавно лази по пЪсъка, безъ да проявява интересъ 
къмъ каквото и да е. Прави впечатление, като че ли нЪма 
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нужеа отъ нищо, и отъ храна даже. Невзискателенъ къмъ 
всичко, той се задоволява да обира ситни гнили растителни 
остатъци край брЪга. Като него сж и единъ-два вида отъ 
рода Орфкгит, които нам$рихме тукъ. Отъ съвсемъ другъ 
характерь е вида РАщейа садедейпа ропйса Зет., който 
събрахме тукъ въ голфмо количество, заедно съ вариетета 
му: РЁ. сааечейпа ропИса очаг. итасшаиеа НЬ. Тъ жавЪятъ 
заровени въ дъл-бокия пзсъкъ и винаги придружаватъ лар 
витЪ на нЪкои мравколеви. | ба 

_ Много интересни сж отношенията на тЪзи два вида съ 
ларвит$ на мравколева’ АсапйосИ$15 фоейса. Макаръ и каза- 
нитЪ бръмбари да живФятъ въ близко съседство съ ларвитЪ 
на мравколева, последнитЪ никога не посЪгатъ на тЪхъ. Това 
ми дава право да заключа, че тЪзи бръмбарчета се намиратъ 
въ изв5стно взаимоотношение съ ларвитЪ на мравколева и 
иматъ полза отъ това близко съжителство. И отъ наблюде- 
нията си установихъ, че тЪ се хранятъ съ остатъцитЪ отъ 
трапезата на мравколева. т. е. т сж детритифаги. Мрав- 
колева изсмуква жертвитЪ си, тфзи бръмбарчета доунищо- 
жаватъ остатъцитЪ отъ кожа, крака, глава и др. Можахъ да 
установя, при това, че при всЪка ларва на мравколевъ, жи- 
вЪятъ по нфколко отъ тия бръмбарчета. И за менъ стана 
ясно, че между ларвитЪ на мравкояда и тЪзи два вида бръм- 
барчета сжществува формално съжителство, единъ видъ 
симбиозъ. Ползата отъ това съжителство и за дветЪ 
страни е ясна: детритифагитЪ, каквито сх бръмбаритЪ Рйа- 
4ейа, осигуряватъ прехраната си, а ларвитЪ на мравколева 
се освобождаватъ отъ остатъцитЪ, които замърсяватъ жи- 
лището му. 

Отъ тфзи мои н5блюдения мога да заключа, че мрав- 
колевит въ крайморскит$ пЪсъци съставляватъ 
единъ важенъ факторъ, който е оть голЪмо значение 
за живота тукъ. Отъ една страна, тъ водятъ ожесточена 
борба съ всички насфкоми, които идатъ и посещаватъ пз- 
съцитЪ, било фитофаги или хищни. А отъ друга страна, 
‘образуватъ естествено съжителство съ н$фкои детритифаги, 
съ цель за взаимно подпомагане при тежкитЪ условия на 
живота въ крайбрЪжнитЪ пЪсъци. Всички ТЪзи насЪкоми 
иматъ строго опредЪленъ районъ на действие — крабрЪж-. 
нитЪ пЪсъци, вънъ отъ който тЪ не се срЪщатъ. 

Между бръмбаритЪ детритифаги ще трЪбва да отбеле- 
жимъ и твърде разпространенитЪ видове отъ сем. 5сагареаае 
— торни бръмбари, лайнари. Между тЪхъ на първо м5сто е 
Отшйорйаги$ 1аигиз 5св., който намираме подъ лайната заедно 
съ: Опёорйаюиз писШсогия [., Сооборйеги$ етгаИси$ |., 
З5урйи$ Возсйш2ку Е., 5сагабеи$ засег и др. ВидоветЪ отъ 
рода бартти$: 5. зетрипс ии Е. и 5. Итезсеп Р., намЪ- 
фихме въ труповетЪ на рачета и миди, заедно съ кожоеда 
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Яегте${е$ [агаатиз Н|., които иматъ широко разпростране- 
ние тукъ и се явяватъ като характерни елементи за крайбрЪж- 
‹наат ни область. 

Много характерни детритифаги за крайбрЪъжнитЪ пЪ- 
‘съци сж н$Ъколко вида мравки, между които на’ първо 
‚мЪсто е Мугтегос5те; айсиз п., или тъй наречената 
‘файтонджийка. Тя, като сжщински скитникъ, броди по 
‚открития п5съкъ и влачи всичко каквото й попадне, особено 
остатъци отъ насфкоми: крака, крила, глави и т. н., повече 
`твърди части отъ тЪхъ. Често ще я видите да влачи и много 
по-едри, но винаги мъртви и изсъхнали насЪкоми. Тази й дей- 
‚ность може да се сравни съ дейностьта на хиената, която 
‚очиства природата отъ трупове. Самата тя е най-обикнове- 
ната храна на ларвитЪ на мравколевитЪ въ областьта, а 
‘често и на хищнитЪ бръьмбари Сатаёа, 5сагйеу и други. 

Като типични представители детритифаги насЪкоми за 
‘областьта на прибрЪъжнитЪ пЪсъци сх и н$кои мухи. Преди 
всичко, такива сх двата вида отъ сем. СШготошаае: Сшшо 
„аапайси$ 52. и Сшшо тайпи$ На|., дребни мухички, които 
въ голЪми орляци летятъ по крайбрЪжнитЪ коси водорасли, 
кждето търсятъ прехраната си по нЪкои умрЪло раче, мида 
‘или друго. Намираме ги и по рибарскитЪ лодки и мрежи, 
кждето обиратъ остатъци отъ рибитЪ. ТЪ кацатъ и по го- 
‚литЪ тла на лЪтувачитЪ по плажа и имъ причиняватъ не- 
приятно дразнене. [По натрупанитЪ водорасли въ голЪми ор- 
-ляци лети и мухата: Ерйу4га тгсап$. Тя е много характерна 
за литоралнитЪ области. 

Детритифаги сж и дветф растителни дървеници отъ 
„Непирега-Неегорфега, за които стана дума вече, а именно :. 
Су4апи5 шогйа Е. и Зйфагор(5 пепке![., първиятъ отъ които 

‚е обикновенъ въ изследваната область, а вториятъ рЪдъкъ. 
_ Най-сетне, детритифаги сж и нЪкои видове оть сем. 

хл5 барки, Ва Паае, а именно видътъ Есю йа По4а; както 
и оть сем. РигИсийаае видоветф: Ри’гИсшШа $пигиеп$15 и 
„РигИеша аитсшапта Тап. Най-интереснитЪ детритифаги въ 
крайбрЪьжнитЪ области, северно отъ Варна, сж безспорно 
‚нЗкои първични насЪкоми, между които термититЪ на 
_пьрво мъЪсто. | | 

НашитЪ термити, известни на населението подъ името 
„бЪли мравки“, се числятъ къмъ вида ЮесшШИегте$ шо виз 

`Во$$1. По начина на живота си. този видъ спада къмъ тъй 
нареченит лигниколни детритифаги, т. е. такива, 
които живфятъ въ дърветата и тамъ строятъ своитб жи- 
.лища, за разлика отъ тераколнитЪ термити, които 
правятъ своитЪ жилища отъ земя. ТЪ се хранятъ главно съ 
сухата, безжизнена дървесина на дърветата и нападатъ всъЪ- 
‘какъвъ видъ дървета и дървени постройки, мебели, траверси 
по желЪзопжтни линии, телеграфни стълбове, корпуси на 
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лодки и кораби и т. н. ТБ отбЪгватъ свЪтлината и винаги 
вършатъ своето разрушително дЪло скрито, вжтре въ на-. | 
паднатит8 предмети, като оставатъ външната покривка почти: 
незасегната. [Го такъвъ начинъ често опастностьта остава 
незабелязана дори до последния моментъ на събарянето или. 
повреждане на жилище, мостъ, лодка, траверси, телеграфни. 
стълбове и т. н. | 

Бързината, съ която термититЪ вършатъ своята разру--. 
шителна работа е поразителна. Вжтре, въ единъ сезонъ, т. 
сж въ състояние да направятъ негодни телеграфни стъл- 
‘бове, траверси, лодки и други. По цфлото наше черноморско., _ 
крайбрЪъжие може да се намфрятъ множество лодки, проя- — 
дени отъ термити. Такива лодки сж много опасни, защото. 
т сж загубили твърде много отъ своята здравина и често 
ставатъ причина за нещастия. Презъ 1930 г. при с. Гоьзикенъ,,. 
варненско, шесть души станаха жертва на такава една лодка. 
ТирмититЪ сх познати и по далянскитЪ рибарски колиби по, 
черноморското прибрЪжие. Изобщо, ЮесшШШегтез шс/и2из е 
широко разпространенъ термитъ навс$кжде по крайбр$-- 
жието, включително и на северъ отъ Варна. 3 

У. Заключителни бележки 

Въ заключение на бележкитЪ си по нас$комната фауна 
на крайбрЪжнитЪ области, северно отъ Варна, ще добавя,. 
че тукъ съмъ събралъ надъ 4500 броя насЪкоми, паяци и. 
други животни, които се числятъ на около 360 вида. ТЪзи.. 
360 вида, споредъ хранителния си режимъ, сж групирани въ 
4 биологични групи: фитофаги, карнивори, паразити , 
и детритифаги. Отъ тЪхъ тритЪ първи групи притежа-- 
ватъ почти по еднакъвъ брой видове, само четвъртата група. 
притежава, сравнително, малко видове. 

Така групирани насЪфкомитЪ въ жизненото пространство. 
на крайбрЪжнитЪ области на северъ оть Варна ни даватъ 
най голЪма възможность да проследимъ етологическитЪ от- 
ношения между различнитЪ обитатели на биотопа и да уста- 
новимъ механизма на естественото разпредзление на жизне- 
нитЪ срФдства, или казано на политически езикъ разпре-- 
д5ление на първичнит$ сурови материали, съ 
които насЪъкомитЪ разполагатъ въ жизненото.- 
пространство на крайбрф$жнит$ области. Това 
разпредЪление ни дава възможность сжщо да преценимъ какъ. 
се уравновесяватъ биологическитЪ фактори въ природата и 
да задълбочимъ повече въ отношенията и разпространението. 
на насфкомитЪ въ литоралнитЪ области, северно отъ Варна.. 

Царската ентомологична станция, София. 
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2ОЗАММЕМЕАЗ ОМС 

ЦЬег 41е пзеК%епРаипа 4ез Кй${епдее*“е$ 
погайсв уоп Уагпа 

уоп Р. ОгепзКу — 5оНа 

Р1е [1ЁогаНаипа Чез Эсп\уаг2еп Меегез 15 ш ]е4ег. 

Вел1евипе зерг пиегеззап+. ПО1е есепИсве \\№МаззегИше 1$1 

]епег От, ап 4еш 41е Уегешиеипе 2\м15спеп 4ег Меегез- ипа 

ГапЧТаипа ег{0154, Бе! ег Че ГапаНеге себеп 4аз Меег. 

з4тереп ип@ 4еззеп Уог{ее аизпй{2еп, еБепзо аБег аисп @1е 
Меегезиете гиш Гапае з{тереп, иш Чеззеп Уогее аиз- 

211142еп. Еписе 41езег Таёзаспеп зш@ 4егаг{ ш @е Аипбеп- 
зрыпееп@, 4аз$ $1е п1сН! ешта! шерг апНаПеп, ап4еге_ Вп- 
зебеп зша убШе ипБекаппь Безоп4егз ]епе, 41е э1св аи 

Че гаШтесвеп зе еп ег Кизеппанеп 11ога|ееыефе: 

Бе21енеп. П1езе $ш@4 $0 шие ап 41е ПНога1еп ГеБепзБеа1т-- 

зипоеп оерипаеп, 4аз$ $1е аиззегпа! ЧегзеБеп п1сВф 2и. 

1еБеп уегтббеп. О1е [1ога{!аипа 4ез Зсб\’агсеп Меегез 151 

зепг спагаКфег1зисв ип е!сепагИ® ип уегЧ1епё епе ешпое-. 

Вепаеге ЕгРогзспипо. 

ш 4ег АБзсЬь св шй еп Е1сепнемеп 4ег Еаипа 4ег 

егманшеп Каз{епоеее БэКапп хи тасБеп, 1пзБезопаеге 

ши Чег шзек{епЁаипа, Ваф ег Ащог пи УегаиЁ ег 1е1274еп 

авте ге1спе пафиг\/1$зепзсва све Ма{епаНеп — 1зБезопаеге.. 

шзек{еп -- Безопсгз уоп Аег Ки$е потАЙсв уоп У/Гагпа е-.- 

затей, Ч41е ег ш уогПезепаег АтБе! пищей. АПе зезат- 

шейеп Ма{егаПеп \мег4еп 11 ешпег пепегеп ип 1еЪеп415еп. 
Мешо4ае шиое{е, Чегеп О@гип41асе шип бКкКо1оз15спеп 

Рг!п21р эеесеп 134, Чегеп мисние${ез Кеппхеспеп 41е. 

_ АБрапоокей ег Еаипа 4ез сесеБепеп Г.еБепзгаитез уоп. 

еп ГерепзБе4тзипсеп 1$. Пе Еетеп{е Ч1езег Мефо4е. 
$4 4аз, М1Кгок11щта (рпуз1сосвепизсве ЕаК{огеп) ип4 4аз. 
Егпавтипозгез1т (61010515спе ЕаК{югеп). 

Маспает ег 41е рпуз1соспетизспеп ипа 41е 51010515свеп. 
Бак+огеп 4ез шИНИегеп ТеЙез Чез Казепоеее$ пбтаАПсв 

уоп \!агпа Чагое]ес{ Па+, 1е{ ег 41е Шег егрещееп Т1еге 

(иБег 2500 $+йск шзек{еп, Зршпеп и.а., 41е 1132езате ипее-- 
Тарг 9560 Амеп апсернбгеп) ацЁ Отипа Шгез Егпабгипе ге ипез: 

- 14 БапрЕзасвИсн Ь101о°1зсне Отгирреп :. РЁ 1ап.2епЁгеззет.., 
неси тезевк Рагазтен. пив. А БГа ттеззег. 
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П1е зо эгиррейеп шзек{еп 4ез Герепзгаитез ег Кй-_ 

‚ з+епаеее пбтАйсв уоп \агпа зереп ипз Че Безе МбэИсп- 

кей, @е еШо]оз1зсвеп Веменипаеп 2\1зсвеп 4еп уетзсве- 
Чепеп Вемхоппегп А4ез В1офор$ ги уе!!о]<еп ип 4еп Месна- 

‚0131105 аег пайтИсвеп УемчеЙипе ег 1еБепзпбоНоеп Ме] 
{е$412и51еПеп о4ег — ш роНЯзсвег ЗргасНе эезргоснеп: Рае 

Уеге![ ила ег м! сп+1о5{1еп КонзфоЕТе, йБег а1е 
‚41е [пзек+еп 1п Ча1езеш Терепзгаишм уегЁйсен. 
`О1езе Уемейипо ©1 ипз еше МоэИсВКке! 2иг аПзетешеп 

Веиг{еПипэ ЧагаБег, ме э1св @1е 51010815свеп КаКфогеп ш аег 

Маг аизо]есвеп, уегНеЁ аБег аисВ ипзег \/135еп посВ мейет 

п Ве2и5 ацЁ Ше Веленипсеп ипа @1е Уегртейипя 4ег шзекеп 

‚10 деп Качепоепоеееп потАЙсН уоп \У/агпа. | 

_Коп!<1. епфошо1о®. Эфа 101. бота. 



СРЬДИЗЕМНОМОРСКАТА ПЛОДОВА МУХА 
СетайН5$ сарйаа \”еч. 

Отъ Д-ръ Н. Стателовъ 

(отъ Института за защита на растенията въ София) 

МИТЕЕМЕКЕВИСНТЕНЕСЕ, Сегайиз сарйжа \Мечд.. 

Уоп Ог М. За ео 

(ац$ а4ет 15 НиЁ Раг РЯапгепзсВи?*, ЗоНа) 

При прегледитЪ на внасянитЪ въ страната южни пло-- 
дове (мандарини, портокали и др.) бЪха намфрени н$колко> 
пратки заразени отъ ларвитЪ на срЪдиземноморската плодова. 
муха. Понеже този вредитель не сжществува у насъ, въпро- 
снитЪ пратки биваха унищожавани или връщани обратно въ 
странитЪ износителки. Като се има нредъ видъ, че това насЪ-- 
комо напада освенъ южнитЪ плодове още и зарзалитЪ, праско- 
витЪ, крушитЪ, ябълкитЪ, сливитЪ, та даже и гроздето,ягодитЪ, 
доматитЪ и други важни земедЪлски култури, става ясно на 
каква голЪма опасность би се изложило земедЪфлското ни 
стопанство, ако се допусне този вредитель да се пренесе у’ 
насъ. Тукъ трЪбва още да отбележимъ, че въпрЪки това 
насЪкомо да е отъ юженъ произходъ, то представлява дей- 
ствително една опасность за нашето земедЪлие, понеже то’ 
ще може да живЪе и при нашитЪ климатически условия, . 
особено при тфзи на южна България. Доказателство за това 
сж установенитЪ въ литературата екологически възможности 
за развитието му, а така сжщо и факта, че то вече е пре-- 
несено и размножено въ нЪкои мЪста на северна Франция, 
Германия, Унгария и други нфкои срЪдно и северо’ евро-- 
пейски страни, кждето вирЪе добре и даже дава по две по-- 
колЪния годишно и пон$кога нанася значителни повреди на 
овощарството на тЪзи страни. 

За забелязване е, че първоначалнитЪ зарази отъ това: 
насЪкомо се намиратъ все около голЪмитЪ градове и при- 
станища, което показва, че пренасянето му е станало чрезъ. 
вноса на южнитЪ плодове. | 

Това показва колко много трЪбва да бжде бдителна: 
нашата карантинна служба! 

Отъ намфренитЪ при прегледа заразени южни плодове: 
бЪ задържанъ единъ значителенъ брой живи ларви, върху. 
които се направиха изследвания и наблюдения. Следъ при-- 
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«вършването на опититЪ,останалия живъ материалъ бЪше внима: 
`телно унищоженъ. Отъ тЪзи частични наблюдения и изслед- 
‘вания се получиха известни данни върху биологията и сж- 
„щностьта на този вредитель, които заедно съ нЪкои по: 
‘'важни данни отъ литературата по този въпросъ, послужиха 
-за написването ‘на настоящата работа. Цельта е, следъ като 
‘се дадатъ известни данни върху морфологията и биологията 
‘на този вреденъ видъ, разпространението му въ св$та, вре- 
‚дитЪ, които той нанася на овощарството и пр., да се изтъкне 
‘'неговото стопанско значение и опасностьта за нашето’ ово: 
‘царство и градинарство, ако той бжде внесенъ въ страната, 
за да послужатъ тЪзи н5ща за ржководство’ на нашитЪ кон- 
тролни органи по вноснитЪ пунктове. 

Накрая сж дадени нФкои по-важни мЪ$рки и срЪдства’ 
за борбата съ този вредитель, които да послужатъ на първо 
време за ржководство, ако въпрЪки веичко’ той все пакъ 
успЪе да се пренесе у насъ. 

1. Морфологическо описание, име, синомия и си- 
стематическо положение на ср диземноморската пло-_ 
дова муха. Поради това, че тази муха не е позната у насъ, 
тукъ ще бжде дадено кратко морфологическо’ описание на‘ 
вида и неговитЪ стадии, съ цель да се улесни разпознава- 
нето му отъ граничнитЪ растително:здравни контолни' органи, 
или отъ други, които боравятъ съ ентомология. Преди това, 
обаче, ще посочимъ м$Ъстото на насЪкомето въ системати: 
ката и неговата синонимия. ы 

Видътъ СегаНИз сарНафа \!1е4. принадлежи къмъ раз- 
рьда ОП1рега (Двукрили, Мухи), сем. ТгуренЧае,. род» Се 
та{11$ Мас. вау или НаЦегорпога 1.оп4. 

Въ ентомологическата литература този видъ може да се’ 
срЪщне подъ следнитЪ синоними: СагаН{1$ в1зратуса РеВгете; 
С ега{1{15 сИрег4а Мс. Геау или СпаННз азрагае1. Ве221. 

а) Възрастно нас комо ([ тазо) (фиг. 1). 
Ср$диземноморската плодова муха е дълга около 4— 5 

мм., съ доста голЪма глава, която е почти цФлата жълта. 
_АнтенитЪ й иматъ сиво-кафявъ цвЪтъ. ОчитЪ й сж сжщо` 
кафяви. ГърдитЪ отгоре сж почти черни съ особена' „ж“ — 
подобна белезникава фигура. Формата и голЪмината на по- 
следната има голЪмо значение при опредЪлянето` на срЪди-. 
земноморската плодова муха. 

Отъ долната страна мухата е сиво-жълта. Краката й сж` 
сжщо сиво-жълти. Абдоменътъ е жьлто-кафявъ съ’две свЪтли' 
връзки. Крилата й сж ципести съ много сложно’ жилковане”` 
ий хубава украса, образувана отъ множество разноформени и' 
разноцвЪтни воднисти петна. По жилковането на’ крилата и` 
тЪхнитЪ цвЪтни петна става много лесно и сигурно‘опредЪ- 
лянето на насЪкомото. За опредЪлянето му въ практиката е_ 
достатъчно само да се постави единъ добре препариранъ’ 
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екземпляръ подъ бинокуляра и да се сравняватъ жилкова-. 
нията и петната на крилата му съ тЪзи на фигурата. Освенъ 
`това, като се вземе подъ внимание вида и формата на „ж“ 
— подобната бЪлезникава фигура на горната страна на гър- 
.дитЪ, опредЪлянето на вида става лесно и безпогрЪшно. 

/- 

‘Фиг. 1. СегаНИ$ сарИща \ед., срьдиземноморската плодова муха — 
_възрастно насфкомо — \тадо Ф. (Силно увеличена, Ориг.) 

МжжкитЪ индивиди сж малко по-дребни отъ женскитЪ: 
‘и се различаватъ по между си най-главно по следнитЪ при- 
знаци: 1) Последниятъ абдоменаленъ сегментъ у женската 

-е източенъ въ яйцеполагало, докато у мжжкитБ то липсва 
и 2) Мжжкото има по главата си две главичкоподобни пи- 
_‹палца, които липсватъ у женската. (Гл. фиг. 2). 

6) Яйце. Яйцата на срЪдиземноморската плодова муха 
_иматъ бананоподобна форма, белезникавъ цвЪтъ и дължина 
‘около | мм. Чрезъ помощьта на яцеполагалото тЪ биватъ 
полагани въ кората или въ непосрЪствено разположената 
подъ кората месеста часть на плода и то на малки групи 
отъ 2 до 6 броя. 

в) Ларва ‘фиг. 3). ЛарвитЪ на срЪдиземноморската 
плодова муха живЪятъ въ вжтрешностьта на плодоветЪ. ТЪ 
иматъ сиво-бЪлъ цвЪтъ и гладко тфло, което е заострено: 
на предния си край, а на задния задебелено и затъпено: 



43 Д-ръ Н. Стателов 

Отпредъ главичката изглежда като черна точка. НепосрЪ дстве- 
но следъ излюпването си ларвичкитЪ иматъ дължина около” 
1 мм., а преди какавидирането вече достигатъ около 7—8 мм. 

в. . 

г) Какавида (фиг. 4). КакавидитЪ на ср$диземномор- — 
ската плодова муха иматъ бъчвообразна форма съ лимонено“ 

Фиг. 2. Главата на 0 Сегай$ сарйща \Мва. 
съ две главичкоподобни пипалца. (Силно увели- 

чена, Ориг.) 

Фиг.'3. Ларвата на Сета сарт- Фиг. 4. Какавидката (сус1ога-- 
[аа \Пеа. (Силно увеличена. Ориг.) рва) на Сегайй$ сарйаа 

\ед. (Силно увеличена, Ориг.) 

до кафявъ цвФтъ и дължина около 5 мм. Т сж съставени 

- 

отъ по 10 прешленчета, които къмъ предния си край се стЪс- 
няватъ, поради което какавидата къмъ предния си край е 
по заострена. При излюпването си мухитЪ правятъ единъ. 
отворъ на по-заострения край на какавидната обвивка и се: 
измъкватъ презъ него навънъ. | р, АЛИ 
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П. Географско разпространение. Първородината на 
срдиземноморската плодова муха се см$та Западна Африка. 
Но отъ около 1 вЪкъ насамъ тя е пренесена въ много страни 
изъ свЪта, кждето особено на овощарството на странитЪ, 
разположени около срфдиземноморския басеинъ причинява; 
значителни поражения. 
| Споредъ Ва1аспомз$Ку е{ МезпИ, \УЛеЧтапп я е открилъ- 
въ 1829 година въ Ма1а1че. Въ 1842 година тя е установена 
въ Испания; презъ 1858 година — въ Алжиръ; 1863 година’ 
— Италия; 1878 година — Калабрия и Сицилия; 1885 година 
— Тунисъ и Франция; 1889 година — Южна Африка; 1897 
година — Австралия; 1898 година — около Парижъ и Та- 
смания; 1901 година — Нова Зеландия, Бразилия и Мадага- 
скаръ, а отъ началото на това столЪтие до сега, тя е пре- 
несена и въ всички низки области около ср$диземноморския 
басеинъ и нЪкои острови въ него (Хиосъ и др.), следъ туй 
въ Аржентина, Урагвай, БермудскитЪ острови, Бахама, Хавай, 
ФилипинскитЪ острови и др. Споредъ Т. \/Ше тя е била от- 
крита на 6 априлъ 1929 година въ една лимонена плантация 
въ Южна Флорида (Сев. Америка), но благодарение на бър- 
зитЪ и ефикасни мЪрки, които е взело американското пра- 
вителство тя е била напълно унищожена. 

Тази муха е известна сжщо въ Палестиня, кждето е 
разпространена предимно въ крайбрЪжнитЪ планини. Фсвенъ 
това, тя е пренесена отъ скоро време и въ Германия и Ан- 
глия, кждето е ограничена, обаче, само въ нЪколко гнЪзда. 

Ш. Повреди и стопанско значение. ТрЪбва да се от- 
бележи, че тази муха е предимно плодовъ неприятель, за- 
 щото ларвит й живЪятъ изключително въ плодоветЪ на 
споменатитЪ по-горе овощни и градински видове. Броя на 
‘растителнитЪ видове, които се нападатъ отъ тази муха е 
доста голЪмъ. Споредъ Во4епвейптег, растителнитЪ видове, 
които се нападатъ отъ мухата, степеньта на нападението и 
времезрЪенето на плодоветЪ въ Палестиня сж следниитЪ: 

о. времезрЪене 

Наименование на плодоветЪ а и” 

Лимони, СИгиз зр. 1 ХУ 
Дюля, Судоша ушеаг1$ 2 [Х-Х] 
Мушмула, ЕпоБо{туа ]аротса 2 ГУ 
Смокина, Е!сиз саг!са 2 \1-УП 
Домати, Г. усорегасит езсепнит 2 У-ХИ 
Банани, Миза р. _3 УП-1 
Фурми, Рноег!х Час+уШега 3 Х-Х1 
Праскови, Ргипиз регз1са — 1 \1-УП-Х 

1 У Зарзали, Ргапиз агтешаса 
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Сливи, Ргипи$ зр. и \Т-УП 
Ябълки, Рииз та|1$ 2 УШ-[Х - 

] Круша, Рши$ сотти$ тя УШ 
Лоза (грозде), №1115 3 УП-УШ 

| Сини домати, эо]апит те!апобепит 3 У-Х] 
Наръ, Ришса этапанит 3 УШ 

Орипна Нсиз 1па1са 2 \]- ХЕ 
Еисеша $р. 2 
О1озругоз $р. 2 
Апопа зр. 2 [Х- Г 
МапеПега 1ш1са г 

‚ Рааиий виауауа 1 рая УХ Х 

Забележка: ЦифритЪ за степеньта на нападението 
означаватъ: 1 — много силно; 2 — срЪдно и 3 — слабо. 

Отъ таблицата се вижда, че най-силно се нападатъ ци- 
тросовитЪ плодове (лимони, портокали), РуАиии ©цауауа, 
прасковитЪ и зарзалитЪ, които сж обозначени въ таблицата 
съ цифра „1“. Но въарЪки това лимонитЪ и дебелокоритЪ 
сортозе портокали страдатъ много слабо. Причината за това 
явлении Водеппе!тег дири при лимонитЪ въ особения хими- 
чески съставъ на коритЪ имъ, поради който всички излю-. 
пени ларви измиратъ, а при дебелокоритЪ портокали — въ 
дебелината на кората, понеже при странствуването си изъ 
нея, ларвитф измирали преди да сж усп$ли да се побератъ 
до месестата часть на плода. При единъ тънкокоръ фран-. 
цузки вариететъ портокалъ масовата зараза отъ тази мухае 
била обикновено явление. Все пакъ той твърди, че и при 
дебелокоритЪ портокали вредата отъ мухата презъ н$кои 
години била значителна, често достигаща до 70%. 

Интересно е, че Водепцейтег не споменава нищо за ман- 
даринит%. При множеството пратки съ портокали, лимони 

_и банани, които отъ 1937 год. до 1941 г. щателно сж под- 
лагани на прегледъ’ при вноса имъ въ страната, не е конста- 
тиранъ нито единъ единственъ случай на зараза отъ тази 
муха, докато при мандаринитЪ сме имали нЪколко десятки ` 
случаи и то съ зараза, стигаща до 30—40% отъ плодоветЪ. 
Така че отъ досегашната си практика можемъ да твърдимъ, 
че вноса на мандаринитЪ крие въ себе си многократно по- 
голЪма опасность за пренасяне у насъ на тази вредна муха, 
отколкото лимонитЪ, портокалитЪ и бананитЪ. 

$ 

Следъ цитрусовитЪ, се нападатъ сжщо така силно пра- 
сковитЪ и зарзалитЪ. Но и тукъ изглежда, че мухата прави 
предпочитание спрямо известни сортове. Така напр., Во4еп- 
ре! тег съобщава, че палестинскитЪ сортове Миз{аКайам!г и 

РЕЗИНЕ ИАА НЕСРАВНЕННО ЗИ ДЖНАЕ ЕСА ЧИ ЧА ЧИ ЧАИ ТУТ] ^ 
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1.0$1 се нападатъ много по-слабо отколкото едрия сортъ 
Атег!сап! (до 80%) и другъ единъ дребноплодовъ сортъ 
КЛаы, които се нападатъ до 30—60%. ВЪроятно това явле- 
ние ще стои въ връзка съ времезрЪенето на тЪзи два сорта 
и времето на появяване на отдЪлнитЪ генерации на нас$- 
комото. 

Много по-слабо се нападатъ смокинитЪ и бананитЪ и 
то отъ последнитЪ се нападатъ единъ особенъ сортъ, слу- 
жащьъ повече за готвене, който до сега у насъ нее внасянъ. 
Като причина за слабитЪ поражения на бананитЪ се сочи 
тЪхната кора, съдържаща голЪми количества танинъ, който 
пречи за развитието на ларвитЪ. 

Другит$ плодове, които се нападатъ въ Палестиня отъ 
тази муха сж дадени въ горната таблица. 

Както се изтъкна и по-горе, България е застрашена отъ 
пренасянето на това насЪкомо чрезъ вноса на южнитЪ пло- 
дове (предимно мандаринитЪ), понеже тЪ единствени се вна- 
сятъ у насъ въ прЪсно състояние, докато другитЪ плодове, 
като фурми, смокини, стафиди, сушени праскови, зарзали и 
други, преди вноса имъ се подлагатъ на известна преработка, 
чрезъ което. се унищожаватъ намиращитЪ се въ тЪхъ ларви 
и яйца на това насЪкомо. 

Интересно е, че този насЪкоменъ видъ се показва много 
лесно приспособимъ къмъ храната (плодоветЪ), която му се. 
представя’въ даденъ районъ или страна. Така напримЪръ, въ 
Франция той се е приспособилъ и е станалъ единъ голфмъ 
неприятель предимно на прасковитЪ, крушитЪ, зарзалитЪ и 
Как!. Безсъмнение, ако бжде пренесена у насъ, той сжщо н$ма 
да нам5ри южни плодове, съ изключение на малко отглеж- 
данитЪ стайно лимони и ще трЪбва да се приспособи къмъ 
прасковитЪ, зарзалитЪ, крушитЪ, а вБроятно къмъ сливитЪ 
и ябълкитЪ и по-малко къмъ гроздето, доматитЪ, ягодитЪ 
и др. Отъ това става ясно на каква опасность би се изло- 
жило нашето земедЪлско стопанство, ако се допусне прена- 
сянето на това вредно насЪкомо у насъ. 

Каква голЪма опасность представлява това насЪкомо за 
овощарството, може да се илюстрира съ факта, че когато 
 презъ 1929 година, то е било пренесено въ щата Флорида 
(Северна Америка), присжтствието му е било смЪтнато, като 
народно бедствие и за унищожаването му е била поведена 
една колосална борба, която е траела 2—3 години и е стру- 
вала на държавното съкровище около 900 мил. лева. Днесъ 
Северна Америка се е запазила отъ по-нататъшното прена- 
сяне на това насЪкомо, благодарение на добре организира- 
ната си растително-здравна контролна служба. 
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Тукъ трЪбва да се повърнемъ на това, което казахме 
въ началото, а именно, въир$ки че това насЪкомо е оть 
юженъ произходъ, то представлява действително една го- 
лЪма опасность за страната, защото то ще може да живЪе 
и при нашитЪ климатически условия, особено при тЪзи на. 
Южна България. Доказателство за това сх установенитЪ въ. 
литературата екологически възможности за развитието му, 
а така сжщо и факта, че то`е вече пренесено и разпростра- 
нено изъ нЪкои мЪста на Северна Франция, Германия, Унга- 
рия и др. нфкои европейски страни, въ които дава по две 
генерации годишно и презъ н$кои години се размножава ма- 
сово и нанася значителна повреда на овощарството на тъзи 
страни. За забелезване е, че първоначалнитЪ зарази отъ това’ 
насЪкомо сж все мЪста около голмитф градове и приста- 
нища, което явно свидетелствува, че пренасянето му е ста- 
нало чрезъ южнитЪ плодове. 

Едно друго доказателство за потвърждение на горното 
предположение е, че въ множество пратки съ мандарини, про- 
изхождащи отъ Гърция и Италия бЪ установено, че единъ 
голЪмъ процентъ отъ тЪхъ, често достигащъ до 30—40%, 
бЪха заразени съ живи ларви отъ тази муха, въаир$Ъки че тъ. 
бъха придружени съ свидетелства за здравно състояние и 
произходъ отъ съответнитЪ агрономически служби на т5зи. 
страни. 

Отъ изложеното до тукъ се вижда, че бдителностьта 
по здравната контрола на южнитЪ плодове трЪбва да се 
удвои и утрои, защото последнитЪ представляватъ действи- 
телно опасность за нашето овощарство и зеленичарство, по- 
неже ако мухата успЪе да се пренесе въ страната, то не 
само ще се намали силно добива отъ единица площь, но ще 
се увеличатъ значително и разходитЪ по тЪхъ, защото за да. 
се запазятъ плодоветЪ имъ ще трЪбва да се води една скжпа 
и не много ефикасна борба. Красноречивъ прим$ръ за това 
е случая съ близката ней роднина, черешовата муха Кваэо- 
1е{1$ сегаз1, съ която въпрЪки, че се води на много м5$ста 
масова борба, не сж постигнати задоволителни резултати. 

Тукъ трЪбва да се отбележи още нЪщо, което е много 
важно за карантинната служба: фумигирането на внасянитЪ 
плодове е абсолютно безсилно спрЪмо тази муха, тъй като 
ларвитЪ й живЪятъ дълбоко въ месото на плода, до кждето 
отровнитЪ газове при фумигирането не достигатъ. Поради 
това остава само едно условие: — абсолютна здравность на 
внасянитЪ южни плонове! Това трЪбва да бжде удо- 
стов рено съ здравно свидетелство, издадено 
отъ съответнитЪ държавни органи на страната 
износителка, въ което категорично трЪбва да 
се изтъква, че въ пратката не сжществува, нито 
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мухата, нито нейнитЪ стадии яйце, ларва и кака- 
вида. Следъ това контролниятъ органъ трЪбва 
лично и щателно да провЪри пратката по реда и 
начина, както това е предвидено въ респектив- 
ниятъ правилникъ и едва следъ това да се из- 
даде разрешение за вноса на пратката. 

М$ркитЪ, които се взематъ у насъ не сж отъ най-стро- 
гитЪ, защото въ други държави, като С. С. С. Р., Северна 
Америка и др. се забранява въобще вноса на плодове и по- 
садъчни материали отъ страни заразени съ срЪдиземномор- 
ската плодова муха. 

‚ На края трЪбва да отбележимъ, че трЪбва да се на- 
прави единъ щателенъ прегледъ на новозаетитЪ отъ Гърция 
български области, за да се установи дали не сжществува 
тамъ, защото се знае, че въ полуостровна Гърция тя е единъ 
голЪмъ неприятель по прасковитЪ, зарзалитЪ, крушитЪ и 
ябълкитЪ. 2 

< 

Животъ и развитие. Живота и развитието на срЪди- 
земноморската плодова муха варира твърде много, както по- 
ради климатическитЪ условия на мЪстото (най-главно тем- 
пературата), а сжщо така и по отношение на растителнитЪ 
видове, които й се представятъ. Ето защо, на едни мЪста 
тя има повече генерации, отколкото въ други; развитието 
на поколЗнията трае по-кжсо време въ по-топлитЪ страни, 
отколкото въ по-студенитЪ и пр. Следъ това въ едни страни 
тя е посочена като голЪмъ неприятель на едни култури, въ 
други страни — на съвсемъ други, или на къснозр$ещи сор- 
тове и т. н. Така напр., споредъ Ва!аспожзКу и Мезп!, въ 
срЪдиземноморската область на Франция тя е преди всичко 

’единъ голЪмъ неприятель на прасковитЪ, крушитЪ и плодо- 
ветЪ Как! докато около Парижъ тя минава за голЪмъ не- 
приятель на къснитЪ зарзали (юлски). СжщитЪ се нападатъ 
много по-слабо въ Ср$дна Франция, поради тЪхното по-ранно 
_зрЪене. Следъ туй въ областьта на Парижъ къснозрющитЪ 
плодове (септемврий, октомврий), като Вилиямовата круша и 
нЪкои много късни сортове зарзали се атакуватъ по-силно. 
ТГлавнитЪ й гостоприемници въ Палестиня сж портокалитЪ, 
зарзалитЪ, прасковигЪ и Орципнете1ее, докато въ островъ 
Хиосъ такива сж мандаринитЪ и пр. Всичко това показва, 
че ср5диземноморската плодова муха притежава една голЪма 
приспособяемость, както по отношение на климата, така сжщо 
и на растителнитВ видове, които й се представятъ. По тази 
причина тукъ не може да се даде една ясна и опредЪлена 
‘биологическа характеристика за развитието й у насъ, понеже 
тя не сжществува въ страната. Ето защо, тукъ ще се задо- 
волимъ да опишемъ само нейнитЪ общи биологически 0со- 
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бености, като се придържаме повече къмъ онфзи изследва- 
ния, които сж правени въ области съ близъкъ до нашия’ 
климатъ. 

СрЪдиземноморската плодова муха е едно многогенера-- 
ционно насЪкомо. Во4епнейтег изчислява, възъ основа на 
направени отъ него екологически изследвания; че тя може 
да има на долуозначенитЪ мЪста следния брой генерации : 
Плимутъ — 1; Парижъ — 2; Ница — 4; Римъ и Неаполъ. 
а. Палермо —9; Ерусалимъ — 4; Яфа — 6; Тибериасъ. 
— 8; Александрия — 7; Кайро — 8; Сиера- “Леоне — 11; Кал- 
кута — 10; Сидней — 4; Виндхамъ — 12; Хонолулу — 10; 
Лосъ- Анжелосъ — Зи пр. Отъ изброенитЪ мЪста най- близъкъ | 
до насъ въ климатическо отношение стои Парижъ, ето защо-* _ 

_ ние вЪрваме, че тя би имала у насъ отъ 2 до 3 генерации. 
годишно. 

Следъ излизането си отъ какавидитЪ мухитЪ прекар- _ _ 
ватъ нЪколко дни по овощнитЪ дървета и то по южнитЪ. 
имъ страни, понеже сх изложени най-много на слънцето, и = 
се хранятъ обикновенно съ медена роса или сока отъ пре-. | 
зрЪлитЪ плодове. Въ туй време започва копулацията, а следъ. 
4 до 10 дни и яйцеснасянето (ВоЧеппе!тег). Споредъ Ва1а- 
свомзку и Мезп!|, отъ излюпването на мухитЪ до започване: _ 
на яйцеснасянето изминаватъ’ около 10 дни. 

Когато намфрятъ достат®чно храна мухитЪ живЗятъ. | 
обикновенно въ природата около 1—2 месеци; отдфлни ин- 2 
дивиди доживЪватъ, обаче, и до 4—6 месеци (Во4еппение:).- 
Васк и Решре оп (по Во4епвеипег) сж отхранвали изку-. 
ствено две мухи, отъ което едната е дожив$ла 230, а дру-. 
гата 315 дни. При липса на храна мухитЪ умиратъ следъ. 
3—4 дни. Все пакъ издръжливостьта имъ и въ двата случаи. = 
стои въ зависимость отъ външната температура и индиви-— 
дуалнитЪ имъ способности, както това показватъ изследва-- 
нията на Меутап (гл. Водеппе!тег). 

Яйцата си мухитЪ снасятъ само въ плодоветЪ и то най-. 
често когато т сж още зеленикави. За тази цель женската^ 
прави една дупцица съ яйценоса си, на дъното на която» 
снаса отъ 3—7 яйчица (споредъ Во4еппеитег въ една такава. 
кухинка могатъ да се намЪрятъ и повече, често до 50 яйчица.. 
ТЪ, обаче, сж снесени на нфколко пжти на едно и сжщо, 
мЪсто). Следъ това тя си изважда яйценоса и го забива на: 
друго мЪсто въ плода или прехвърква на другъ плодъ и 
тамъ. снася нови яйца. Една женска снася дневно най.много 
до 20 яйца, а презъ цфлия яйценосенъ периодъ отъ 200 до 
400 броя .(ВоЧеппе!тег). Има, обаче, случаи, при които е 
установено (Васк и РешБегоп, по Водепрейтег), че една жен- 
ска е снесла въ продължение на 153 дни 822 яйца. ГорнитЪ 
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автори сж установили още, че ако липсватъ условия, за, 
яйценосене, една женска може да живфе отъ 4 до 6. месеци 
безъ да носи яйца и щомъ се появятъ такива (удобни пло-- 
дове, топлина и др.) веднага да започне да снася яйцата си. 

При меки и добре узрЪли плодове (зарзали, праскови,. 
водници, крушии др) обикновено убоденото мЪсто отъ яйце-. 
полагалото не се забелЪзва нито съ просто око нито съ уве-. 
личение. Обаче, скоро около него започва гниене и обезцвЪ-- 
тяване въ кржгъ. При по-зеленитЪ плодове или въ плодове: 
съ по-дебела кора, каквито сж портокалит$Ъ, мандаринит? и: 
други, ободеното мЪсто се очертава веднага като едно обез- 
цвЪтено кратерче, причинено отъ реакцията на плода. 

-  Н$Зколко дни следъ снасянето на яйцата се излюпватъ. 
отъ т5хъ малки продълговати, запетайоподобни, гладки и, 
бЪли ларвички съ черни главички, които веднага започватъ 
да се хранятъ съ месестата часть на плода и да се вдълбо- 
чаватъ въ него. При дебелокоритЪ и съдържащи етерични; 
масла, танини и др. вещества, плодове извънредно голЪмъ 
процентъ отъ ларвичкитЪ измиратъ преди да сж стигнали. 
месестата часть на плода. Така напр., Васк и РешЬегоп. (по. 
Во4еппейнег) сх установили, че отъ снесенитЪ яйца и излю- 
пенитЪ ларвички общо сж измирали преди да достигнатъ ме- 
сестата часть на плодоветЪ: при грейпфрутъ — 99'8%; при: 
лимонитЪ — 97'1%; при [ше (видъ дребенъ лимонъ) — 
987%; при сладкитЪ портокали — 98'0%; при киселитЪ пор- 
токали — 890%; при ЭВеа4аоск Г — 99:1%; при Знеадоск. И: 
— 316% и при китайскитЪ портокали — 51'2%. Както и 
по-рано бЪ изтъкнато, това явление тЪ го обясняватъ отчасти 
съ особенния химически съставъ на коритЪ (съдържание на: 
танинъ, етерични масла, киселини и др.) или на тЪхната го- 
лъма дебелина. 

Обикновено, въ единъ плодъ се намиратъ 10—15 лар-- 
вички, но ние сме намирали въ отдЪлни мандарини до 29.. 
Скоро мЪстото кждето се намиратъ ларвичкитЪ омеква за- 
гнива и се очертава на повръхностьта на плода, като едно. 
загнило, кржгло и хлътнало петно. Втикването на ларвич- 
кит въ вжтрешностьта на плода се извършва бавно, докато. 
достигнатъ до самия му центъръ. Презъ това време повръх-. 
ностното петно се уголЪмява, плода загнива, обвива се съ. 
плесенъ и пада на земята. Картината, която наблюдавахъ на. 

мандарина, заразена отъ 23 ларвички, бЪше следната: на. 
8. ХН. 1936 г. ларвичкитЪ бЪха съвсемъ дребни, видимо на, 
3—4 дни отъ излюпването имъ и се намираха на повръхаостьта, 
на месестата часть, непоср$дствено до кората й. Но следъ 
1—2 дни’тЪ започнаха да се втикватъ въ вжтрешностьта й.. 
Това продължаваше бавно и постепенно’`докато. на 15 с. м. 
се намираха изъ цълата вжтрешность на мандарината, която» 
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бЪше вече напълно разложена. Отъ началото не се забеляз- 
ваше нищо особено по повръхностьта на плода съ изклю- 
чение на едно слабо потъмняване на кората и омекване надъ 
мЪстата на заразата. Обаче после тя започна да почернява и 
да омеква на страни отъ това мЪсто. Това продължаваше 
бавно до 15. ХИП, когато вече цЪлата мандарина бЪше изгнила. 
На 13 с. м. мандарината започна да се обвива съ обикно- 
вена плесень, което спомогна още повече за нейното пълно 
разкапване и на 16 с. м. тя бЪше вече напълно разложена. 
Чувствуваше се миризма на алкохолъ — признаци на фер- 
ментацая, а наскоро се появиха и дребни мухички отъ вида 
ОгозорнУ/а. 

Цфлиятъ ларвенъ периодъ трая, при +=20—990С, около 
18—20 дни. Следъ това ларвичкит$ напуснахаплодоветЪ и чрезъ 
едно пружинообразно пресвиване и бързо изправяне на т%- 
лата си отскачаха на страни. Н$Ъколко ларви чрезъ такива 
движения отскочиха отъ единъ плодъ, намиращъ се на дъ- 
ното на единъ цилиндъръ, който бЪ високъ 8 см. и поста- 
венъ на масата и паднаха на 2—3 метра настрани на. пода. 
Безспорно, това е едно биологично приспособление на лар- 
вит на тази муха, за да могатъ, намирайки се въ плода на 
дървото, да отскачатъ на страни отъ сЪнката и да какави- 
диратъ въ изложената на слънцето почва. 

Какавидирането се извършва въ почвата на дълбочина 
отъ 2—3 до 7—8 см. най-много, въ бъчвообразни какавиди 
съ тъмнокафявъ цвЪтъ, завити съ почва въ форма на зем- 
лесто пашкулче. Какавидната стадия трая при стайни усло- 
вия (1=20—229С и отн. влажность 55—75%) около 21 дни. 

НовоизлЪзлитЪ насфкоми започнаха да копулиратъ само 
следъ 2—3 дни отъ излитането имъ, а 5—6 дни следъ това 
започнаха да снасятъ яйцата си въ поставенитЪ имъ плодове. 

По липса на подходящи уреди, азъ не можахъ да про- 
дължа опититф на открито и трЪбваше да унищожа ма- 
териала. 

Ср$диземноморската плодова муха е лоша летачка; тя 
лети тежко, малко и грубо, поради което е почти изключено 
тя да може да прелети на голЪми разстояния и да заразява 
нови обекти. Това може да се случи само при силна буря, 
когато тя, мимо нейното желание, може да бжде отвлечена 
на голЪми разстояния. 

Изследване върху издръжливостьта на насфкомитЪ 
къмъ студа и нБкои данни отъ екологията имъ 

Понеже произхода на ср$диземноморската плодова муха 
е тропиченъ, см$та се, че тя е извънредно неиздръжлива на 
студъ. За тази цель азъ ‘направихъ нфколко наблюдения, 
които хвърлятъ известна свЪтлина върху това явление, 



СрЪдиземноморската плодова муха 57 

На 26. [. 1937 г. въ 8ч.и 25 м. бЪха поставени 10 мухи 
ивъ затворенъ цилиндъръ и изнесени навънъ. Температурата 
въ 10 ч. преди объдъ бЪше —59С, а въ 3 ч. следъ обфдъ 
‚"бЪъше —35С. Въ 3 ч. и 15 м. ги прибрахъ въ стаята, въ която 
‘температурата бЪше --20°С. ТЪ бЪха напълно вкоченени и 
‚се валяха като безжизнени трупове въ цилиндъра. Но само 
следъ 25—30 м. ТЪ се раздвижиха, а следъ нови 65 м. се 
`разхвърчаха въ цилиндъра. 

На 26 с. м. въ 18 ч. ги поставихъ отново навънъ. Ми- 
‘нималната температура презъ нощьта бЪше —39°С. Сутриньта 
на 27 с. м. въ 9 ч. ги прибрахъ въ стаята, чиято температура 
.бЪше -[19'8°С, а тази навънъ —29С. НасфкомитЪ се бЪха 
‚пакъ напълно вкоченили. Къмъ 10 ч. и 30 м. тЪ се пораз- 
движиха, но следъ това пакъ се успокоиха. Въ 14 ч. отново 
‚се раздвижиха, но наскоро се успокоиха и въ 16 ч. умрЪха. 

На 1. П. 1937 год. въ 18 ч. вечерьта поставихъ навънъ 
въ стъкленъ цилиннъръ нови 10 мухи. Температурата бЪше 
--—-15С. Минималната температура презъ нощьта срещу 2. И. 

_-‘бЪше —25С, а въ 8 ч. сутриньта на 2. П. —1'29С. Въ сжщото 
време цилиндъра бЪше прибранъ въ стаята, кждето темпе- 

_гратурата бъше —-219С. Само следъ 15—20 минути насЪко- 
митЪ се раздвижиха и приеха нормалния си видъ, като даже 
започнаха да смучатъ отъ поставения имъ съ памуче. сиропъ. 

На 2. ЦП. с. г. въ 18 ч. сжщит$ мухи бЪха изнесени от- 
‘ново навънъ. Температурата бЪше --19С, а презъ нощьта 
срещу 3. Ц. тя е варирала между 09 и --19С. Въ 8 ч. су- 
`‘триньта на 3. П. с. г. температурата бЪше —1`5°С. Като ги 
‘прибрахъ въ сжшото време тЪ бЪха напълно вкоченени, но 
‚следъ като постояха 30 м. при температура --20`8°С тЪ се 
_нормализираха напълно и следъ нови 15 м. започнаха да ле- 
тятъ изъ цилиндъра. 

На 3. П. 1937 г. въ 18 ч. сжщит$ мухи бЪха изнесени 
‘навънъ, кждето температррата бъше —2°С. Само следъ 
10—15 м. отъ изнасянето имъ навънъ тЪ се вкочениха. Така 
ТЪ бЪха държани до 9 ч. преди обЪдъ на 5. ЦП. с. г., т. е. 
39 часа. Минимално-максималния термометъръ показваше, че 
презъ това време е имало минимална температура —3'99С, а 
максимална -—-3.59С. На 5. П. сутриньта въ 9 ч. тЪ бЪха вне: 
сени въ стаята, кждето темпиратурата бЪше 23:4°С. Въ 9 ч. 

‚и 45 м. ТЪ почнаха да даватъ признаци на животъ, чрезъ 
‚движение на антенитЪ и‘`крачката си. Следъ 10-15 минути 
ТЪ започнаха мудно да пълзятъ и следъ още 10—15 м. се 
нормализираха и започнаха да лазятъ по цилиндъра, а нзкои 
`и да хвърчатъ. Следователно следъ 39 ч. летаргично състоя- 
ние т се нормализираха отново само следъ 65—70 м. 

При всички опити мухитЪ бЪха подхранвани съ сладъкъ 
‹СОКЪ. 

\ 
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ТЪзи опити показватъ, че ср$диземноморската плодова: 
муха (ппа5о’ то) е доста издържлива на студа, стига само» 
въ периодитЪ на пробуждането си да има храна. Какъ би. 
било при по-низка температура — за съжаление, това не мо- 
жахме да изпитаме. 

Ако тази муха бжде пренесена у насъ, тя ще И 
обикновено въ стадия какавида, както на другит$ мЪ5ста и. 
вЪроятно, много рЪдко въ стадия тазо. 4. 

Споредъ ВоЧ4епнейтег нулевия пунктъ на развитие за. 
тази муха лежи при 13`5° С, а термалната константна е равна 
‚на 250°С. Васк и Решре {оп сж установили, че при около. 
120С се излюпватъ само единъ малъкъ процентъ отъ яйцата, 
на това насЪкомо, а при 100С не се излюпва нито едно отъ тЪхъ.. 
ТЪ сж установили още, че яйцата умиратъ при 1=6°С за. 
около 7 седмици; при 3 С —- следъ 3 седмици най-късно и. 
при 0°С — най-късно следъ 2 седмици. Ларвитз и какави- 
дит умирали, ако сж уставени по-дълго време при 0 до 59С, - 
но за по кратко време тЪ понасятъ леко тфзи температури. 

Все пакъ точни и екзакти опити въ това отношение до. 
сега не сж правени и не се знае дали ако какавидитЪ сж 
въ почвата или ларвитЪ въ плодоветв и еднитЪ и другитЪ. 
да сж покрити съ дебелъ пластъ снфгъ не биха спокойно 
понесли и по-низки температури, защото иначе не може да 
се обясни, защо този вредитель се е задържалъ вече доста 
дълго време около Виена (отъ 1931 г.), Будапеща (1938 г.),. 
Женева (1935 г.), Парижъ и др., въар$ки че около тЪзи гра- 
дове температурата презъ зимата е много по.низка отколкото 
тази, която дава Васк и РешЬегоп за издържливостьта на. 
яйцата, ларвитЪ и какавидитЪ. 

< 

Борба. 

СрЪдствата и мЪркитЪ, които се прилагатъ въ борбата 
срещу това насЪкомо могатъ да се раздЪлятъ на 3 групи: 

1) предпазни мфрки 2) биологична ор и 3) директна | 
борба. 

1. Предпазни мЪрки. Къмъ тЪхъ спадатъ: 

1. Проучване биологията на мухата за дадено мЪсто и 
създаване на такива сортове зарзали, праскови, сливи и др., 
които зрЪятъ въ интервала между 2 генерации отъ тази муха. 

ВъпрЪки че тази мЪрка се препоржчва отъ нЪкои ав- 
тори, струва ми се, че въ практиката тя ще може трудно. 
да се проведе, защото както бЪ изтъкнато въ биологията, 
тази муха живЪе достатъчно продължително време, а освенъ. 
това тя може да снася яйцата си отъ запъстрянето на пло- 
доветЪ до тЪхното прерЪзване, което е сжщо единъ дълъгъ. 
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периодъ отъ време. Може би, както е изтъкнатъ случая съ. 
Франция, чрезъ тази мфрка ще се понижи процента на по-- 
вредата, но нЪма абсолютно да се отстрани. 

2. Въ литературата се пропоржчва да се създаватъ. 
устойчиви овощни сортове и видове срещу тази муха. Обаче, _ 
това е възможно само при портокалитЪ, лимонитЪ и бана- 
нит$ и нЪкои други южни плодове, като се използува дебе- 
лината на кората, съдържанието на по-голЪмо количество - 
танинови вещества или етерични масла и пр., но какъ това 
би се постигнало при сочнитЪ и нЪжни плодове, като круши, . 
зарзали, праскови, ягоди и пр., ние не виждаме начинъ. 

5. Препоржчва се още по-ценнитЪ плодове, като рЪдки. 
сортове круши, да се поставятъ въ пергаментови торбички: 
още преди да сж започнали да се зазрЪватъ. Тази мЪрка за. 
борба е скжпа и съ ограничени възможности за приложение. _ 

ПН. Биологиченъ начинъ за борба. Известни сж н$кои, 
паразити на тази муха, като: Оршз Вит Ш$, Гиспориа сареп-. 
315, П1аспазшта 1гуоп, Ор!из$ регргохипиз$, Неудешз$ э1Шатаи,,.. 
Темазисниз Шаги, различни видове отъ Оисвтиз$ и Са[е- 
$15. ТЪзи паразити сж внесени отъ 5Шуез{11! въ ХавайскитЪ 
острови, съ които е направенъ опитъ за провеждане на био-. 
логична борба срещу тоя тъй опасенъ неприятель. 

Презъ 1912—1916 год. се извършва една масова подго-- 
товка и изкуствено развъждане на паразититЪ Ор!и$ Вип1- 
1$, П1асвазта туопь, ПО1аспазта НиПа\мау1, Тефгазисви$ ©И-. 

‚ Тагай, а презъ 1916 год. се започна практическо провеждане 
на борбата, което е траело до 1920 год. Въ края на всЪка. 
година сж били изследвани щателно голЪмъ брой ларви на, 
Сега {1$ сарЦафа, отъ които е било установено, че презъ. 
различнитЪ години сж били заразени 35`2% до 558% отъ. 
ларвитЪ на мухата съ тЪзи паразити. 

Безспорно, това ще е помогнало до известна степень за. 
‚ ограничаването на този голЪмъ вредитель тамъ, но дали сх- 
щата мфрка може да се приложи и у насъ, това е много. 
съмнително, защото, първо тЪзи‘паразити сж отъ тропиченъ 
произходъ (южна' и западна Африка, Австралия) и едва ли. 
биха се аклиматизирали у насъ. Така напр., Ор!$ ВипШ$: 
5х. има нулевъ пунктъ на развитие 14"6°С. И второ, у 
насъ, презъ късна есень, зимата и пролЪтьта не ще има ларви_ 
на срЪдиземноморската плодова муха и следователно пара- 
зититЪ, оставени безъ храна презъ това. време и ще трЪбва да, 
измратъ. Изкуственото имъ развъждане и пускане напролЪть.. 
Г природата ще бжде, вЪроятно, много. скжпо и. нерента-- 
илНо. 
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Ш. Директна борба. Въ литературата сж дадени нЪ- 
_‘колко разтвора за пръскане на културитЪ. По-важнитЪ ре- 
`цепти, които се препоржчватъ сж: 

1) 100 гр. оловенъ арсенать 2) 200 гр. оловенъ арсенатъ 
1200 гр. захарь. 4*5 кгр. нераф. захарь 
18 литри вода (по МаПу) 80 литри вода 

Водеппейиег твърди, че вториятъ разтворъ е достатъ- 
‹‘ченъ за напръскането на 100 праскови или зарзалови дръв- 
чета и препоржчва пръскането да се извършва презъ 10 дни, 
‚като се пръска само източната и южни части на дърветата. 
`Презъ цЪлия вегетационенъ периодъ на прасковитЪ, той 
‚смЪта, че трЪбва да се направятъ отъ 2 до 4 пръскания. 

- Както се каза при биологията на насзкомото, яйцата се 
‘носятъ въ или подъ кората на плодоветВ, а излюпенитЪ 
ларвички се втикватъ въ вжтрешностьта имъ, поради което 
тЪзи мЪрки не упражняватъ никакъвъ ефектъ срещу. тъхъ. 
ТЪ сж насочени само срещу мухитЪ, поради което въ раз- 
творитЪ се поставятъ такива голЗми количества захарь, тъй 
като се знае, че т сж извънредно лакоми на сладки сокове. 
Примамвайки ги по такъвъ начинъ, т се отравятъ отъ по- 
<тавената отрова. 

Друга една рецепта е: 10 кгр. меласа (само отъ за- 
харно цвекло), 300 гр. натриевъ или калиевъ арсенитъ или 
арсенатъ, на 80 литри вода. Арсеновиятъ препаратъ трЪбва 
лредварително да се разтвори въ 10 литри вряща веда, която 
‘обаче, ще се пресм$тне къмъ общото количество разтворъ. 

Борбата е насочена предимно къмъ женскитЪ мухи, по- 
неже тЪ несатъ яйцата. Поради това, тя трЪбва да започне 
преди да е настжпилъ яйценосниятъ периодъ. При биологич- 
ното описание на мухата бЪ изтъкнато, че отъ излюпването 
на мухитЪ до започване на яйцеснасянето се изминаватъ 
‚обикновено десетина дни. Точно въ този периодъ, или даже 
малко преди да сж се появили първитЪ мухи, трЪбва да се 
‘започне съ пръскането на дърветата съ горепосоченитЪ раз- 
твори. Препоржчва се да се направятъ, обикновено, отъ 3 до 
-5 пръскания, като между две пръскания има 10—15 дни ин- 
тервалъ, за да засегне, както рано, така и късно излЪ3з- 
литЪ мухи. 

| По-точно, кога да се правятъ пръсканията у насъ и 
какъвъ интервалъ трЪбва да има между 2 последователни 
пръскания, ще може да се каже само тогава, когато има 
‘биологически изследвания, направени при нашитЪ климати- 
чески условия. 

За едно дърво се предвижда обикновено около 300 гр. 
разтворъ. Не‘е необходимо да се пръска цфлото дърво, а 
само южната и източната му страни, защото се знае, че му- 
хитЪ обитаватъ странитф, изложени най-добре на слънцето. . 
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Разтворътъ трЪбва да пада по листата и плодоветЪ, защото* 
падналиятъ на други мЪсто разтворъ се см$та за изгубенъ, . 
тъй като мухитЪ не посещаватъ нито стъблото, нито дебе-. 
лит клони или земята, околнитЪ храсти и пр. УпотрЪбата‹ 
на повече отъ 300 гр. разтворъ на дърво е рисковано, за-- 

`’щото понЪкога се появяватъ силни изгаряния по листата и! 
’плодоветЪ, поради което н$кои автори препоржчватъ да се: 
намали количеството на 100 грама. 

Ловъ чрезъ примамки. Този начинъ за борба се състои` 
въ следното: приготовлява се една смЪсь съ следния съставъ: 
1) 2 кгр. трици; 2) 200 гр. оловенъ арсенатъ; 3) 120 гр. ме- 
ласа; 4) 200 гр. бораксъ и 5) 20 литри вода. (Сжществуватъ. 
и други смЪси, съ различни състави). Оловниятъ арсенатъ- 
се поставя следъ като се разм$сятъ добре другитЪ съставни’ 
части на смЪсьта. Следъ това см5сьта се раздЪля по 200 гр.. 
въ специални пръстени панички съ три уши, които привър- 
зани съ връвь се окачватъ по нападнатитЪ дървета. 

Този начинъ за борба, обаче, има голЪми недостатъци, 
(отравяне на пчелитЪ, обръщане на паничкитЪ, бързо изсъх- 
ване на примамкитЪ презъ лЪтото), а освенъ това е пока-- 
залъ и незадоволителни резултати, поради което сега никжде* 
не се практикува. | | 

Унищожаване на червивит$ плодове. За тази цель- 
се събиратъ червивит$ плодове и се унищожаватъ или се 
заравятъ въ земята. При втория случай, обаче, заравянето’ 
трЪбва да стане най-малко на 50 см. дълбочина, защото въ. 
противенъ случай може да се извърши долу какавидирането 
и голЪма часть отъ излюпенитЪ насЪкоми да успЪятъ да 
излЪзнатъ на повърхностьта. За още по-сигурно, тЪ могатъ. 
да се залЪятъ съ н$кое дезинфекционно ср$дство (нафтъ, 
петролъ, варно млЪко и др.), или да се посипятъ съ варна. 
прахь и едва тогава да се заровятъ. 

Събирането на червивитЪ плодове, обаче, може да даде 
ефикасни резултати, само ако то се извършва отъ всички‘ 
стопани и то своевременно и съвестно — нфщо трудно и 
почти невъзможно за провеждане. 

Изобщо, цЪлата борба съ тази вредна муха е скжпа,.. 
трудна и незадоволителна. Хубавъ примфръ за това имаме 
у насъ съ нейната роднина, черешовата муха (К. сегаз1). Ето. 
защо, за-сега остава само една възможность: строга кон- 
трола на внасянитЪ съмнителни плодове, за да не се до-. 
пусне пренасянето й въ страната. 

Както вече по-рано споменахме, тя бЪ внесена въ Фло-- 
рида и наскоро унищожена. За това, обаче, се поде гигантска. 
борба, която трая 3 години и струваше на държавното съ-- 
кровище около 900 милиона лева — нЪщо, което едва ли: 
бихме могли да направимъ у насъ. 

у х 
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Уоп Вгипо РЕйопЕ, 

Ка!. Маёагр1$. Мизеит, ЗоНа. 

Епще_ипд 

Етавег епта| 1е1Меп 41е ВофашКег 41е Аш'порпу{еп 
«(Рнапегоэжатеп, ВИ{епрНап2еп) пасН ег Аг{ Шгег уогпеггзсвеп- 
еп Вез{Аирипз{юотт ш апешорн![е ип@ 2о1аорп11е 
РНап2еп еп, а1з0 ш \ш@4- ип НегЫаное ВИиепрНапг2еп. 
‘Зратег 15+ шап уоп @1езег ЕпиеПипо${оттш абзекоштеп, Аа 
пи Весь ЧагаиЁ Шпбезж1езеп угигАе, 4азз у1@ее афапэз$ Нет- 
Ыаиее РНап2еп пасв АизЫе!еп ешпег ВезфАиБипе — зе! ез 
пип Чигсь шзек{еп о4ег апаеге Т1еге, ме еёма Убсе| еф2. — 
за ушаайзеп \ег4еп, 4. В. ег РоПеп мт пипшенг 4игсв 
Че Ги з{готипоеп 2и деп МагЬеп БепаспБа{ег ВИМеп аег 
51е1спеп Аг Шире ог4ет+. Ез 151 ещеисв{епа, Чаз$ Ч41е$ аиз-. 
паб 11$10$ пиг Бе! $0]свеп РНапхеп ешиееп Капп, 41е` ш 
ого$зег Дав] аиЁ уегнаМп1$114$$10 Кепет Каите Бе1заттеп 
`угасп5еп. Оп{ег ипзегеп НейтзсВеп ВШ{епрНапхепхаНипяеп 
ша 41е ОСаНипоеп Га #йгаеа, ЕЙса ипа СаЦипа Безоп4ет$ 
фегуог2гипереп. Ацз$ Чет ебеп @езас{еп оеп{ Чавег ПВегуог, 
Чаз5 Че Апгаб! 4ег мшайнееп РНап2еп е1сеп1Исв мезеп+{- 
сп ©тбз$ет 151, а] шап сешеш Ши априпертеп семий маге. 
А1$ Кесе] Капп ]е4осв 2езаэ{ мегАеп, 4аз5. ши гипентепает 
ОШетепегипо пи Вай 4ег ВИ{епрНапаеп еше питег э4Аг- 
Кеге АБВапя1<Кей{ уоп еп 41е. Везаирипе уоПиерепаеп 
ТП!егеп егГо]5+. Зо ша 41е ОЧуштпозрегтеп {аз аизпа11$10$ ` 
Мупаыа ег, мабтепа 41е Бегейз Вбпег епемскеНеп Апб10- 
зрегтеп Беге!{$ 2и ептеш зтоззеп Тей ТЧегМНег 114. 

МеНаиз Че огбззе КоПе ип{ег еп Нег1зспеп Ве$аи- 
Беги зр1е!еп 41е шзекеп. Ла, Че Ра!аеошю]озе епт зосаг 
2ап2 еп4еиНо, 4аз$ 2\1зспеп Чет АиНтееп аег шзеК еп ип4 
ег Апо1озрегтеп еш з1снегИсн п1свё 2иАШеез 2еиИсвез 
ГизаштептеНеп Без{ер{. шпегра ег шзек{еп 114 ез @1е 
уегзс1е4еп{еп Отапипееп, 41е Бе! аег ВезАиБипе аег ВШ@- 
+{епрПап2еп еше шерг одег пип4ег Бедещепае ВоПе зрееп; ш 
егзфег Гице зш@ ез Уегеег ег Со/еорйега, Грега, Герг- 
4отета ипа Нутепорйега, Че ип{ег 4еп шзекеп а! ВИеп- 
Безаирег ш Венась{ Котштеп. ш 41езеш Хизаштепвапее 151 
е5 п1сВё ипифегеззай, ешеп ВИсК аиЁ @4е 2е{све Ашетап- 
ЧегГо]5е 4ез АиНтеепз ег зепапщеп шзе {епогапипееп ипа 
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Чег душпозрегтеп, Ь2\. Апе1озрегшеп ги ме {еп. Ге о 
р4егеп ипа 41е Ри\егеп зш@ 41е егз{еп ег у1ег хепапиеп- 

| 

Огапипееп; Со]еорфегеп за Бегейз айз ег оБегеп Таз: ^ 
Бекапп{ ипа ПО1регеп аиз$ 4еш [л4аз. ш ]епеп Егаеросвеп. 
{енЦеп афег 41е Апз1озрегтеп посн уоПз{Апа1®; ш ]епег Дей 
\агеп 41е Сопегеп 41е пбсиз+епеи1скейеп РНапрепогтеп.. 
ш 4ег Дей аез егфеп АпНтетепз уоп Со]еорфегеп ипа О-о 
р+егеп Вареп у @1е В елей 4ег Суса4ееп ипа @шкео5е-. 
уаснзе, маптеп@ ефма 5[е1сп2е11х шй 4еп Оиуетеп (а1зо’ 
ебуа пп [1аз) Че егз4еп Апсердбг!еп ег АШе{асеае етзсве]- 
пеп. Ез Безферё мо Кеш 7\ме Пе], Чазз Ч1езе егз4еп КАег- 
ипа (мешая етТогтеп ]епег Дейероспеп посв 11 зебтг эегп-: 
сег АБНапо1оКе!{ уоп ег даша|й®еп РНапхепмей запаеп,. 
4. В. Че Соеортетеп 2. В. сепбмеп посп гит @бегулесепаеп. 
Те! аег риттегеп Ощегогапипя Чег А4ерйага ап, уоп. 
епеп Беге{5 еше Апра1 Уеггейег ег РашШе 4ег Сагам- 
аае айз Чет оБегеп Тиаз Бекапи{ $114, ип@ Бе! Ч4еп Биуе- 
геп Песеп а1е УегВАИп155е посн Кгаззег. Уоп 41езеп зша ип 
Мез0201сит йБеграир{ егз{ Апоевбг1е аег Ощегогапипееп- 
Опоггарйа Метаюсета ипа ОгЁйотгарйа Вгасйусега етё\АК- 
Ке{, мабтепа а1е есеп{Иснеп ЕПесеп (Сусюггарйа) егз{ ит. 
Аетнат аи те{еп. Ацз Чет Роззег пареп \мт @1е егзфеп` 
снегеп Гер!Чор{егеп-Вез{е егваМеп. З1е хербгеп Беге {$ уег- 
р&1{113114$$1° мешИсН Носв епём1скейеп Еогтеп ап ипа егт- 
пегп ш тапсвег Вег1ерипе зфагК ап @41е Глтасо!4еп. П1езе 
[1тасо41Аеп зп аБег аигсв Штеп аиНаПепа Кигхеп ипа. 
игзргип®Испеп Кй$зе] аизэехе1сппеф, з1е паБеп ез посй се 
615 2гиш Мекатзаиоеп зёбгасВ{. Ез$ 151 Чапег э1свег, 4а$$ аисП: 
Че Рамеопитаае (еБеп }епе АНезеп Бекапиеп ЁЕер!Чор!- 
тгеп) посн п1сВе пек{агзаисеп магеп; ез ей Ме 4ата[$ }а пос 
ап пекфагабзсве!Аепаеп Апо1озрегтеп. Ег5+ ии Маша Нефеп 
Че егфеп Нутепор{егеп аиЁ; ез зшА аБег посй Аигси\мея$ 
Апоербг1ее Аег Отегогапипя Зутрйуа, мавтеп@ егзё ип 
Ео2Ап @1е егзфеп з1спегеп Тегебрташез ип аисп зспоп @1е 
егзфеп АсШеаеп (пашись Рогийстае, Мугт стае ипа $рйе- 
эаае) аиНтееп. Опа ез 151 апНаПепа: АпЁ Чаз етгз4е Ацп{- 
{гееп уоп Нушепор{егеп 11 Мат 01°1 Беге!1$ ш аег Отег- 
кте1Че Чаз егз4е АиНтееп уоп Апе1озрегтеп. Опа ши 4епе 
питег ${Агкегеп АиНгееп ег асшеажеп Нутепор{егеп ит 
А Негиаг резшпеп аисн 41е Апэ1озрегтеп Аеп дутпозрегтеп. 
пптег шебтг 4еп Уотгапе абхи]ащеп ип @1е Нетгзсвай шт 
РНап2епгесве ап2щтге{еп. Ми аег Егииоипе Чезег Неггэсва 
аБег ПаБеп аисп 41е г @4е ВиИцепЬезаибипе з0 ипвешеш. 
\1сВНееп Ар4ае итег аеп Нутшепор{егеп Шге Вбсп$е Ы5- 
регое Епё\1сКпе егтге1сВ+. Ез тшизз аПег4119$ ап езет Оке: 
аиср егуаВп{ уегАеп, 4азз 51е1св2е!1© шИй еп Ар1Аеп аисй. 
Че Гаг 41е ВИщцепьезАиБипя Каит \еп1еег м!спизеп Гер!- 
ор+егеп Чеп НбперипКк{ Штег Ы1зпегееп Е\1сКип8 егге1св Е 
вареп. 
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50 зепеп ми еп шиюез$ Нап4швапасенеп 2\15сВеп 4ег 
егахезсв1сп+Исвеп Епём!1сКипя ег Апэ1озрегтеп ипа ]епег 
1азек{епогАпипееп, Че а[з Вез{АиБег Аегзе! еп епе мисписее 
ВоПе зрееп. П1е епеп з{епеп ш АБПапя1оКей уоп 4еп 
ап4егеп ип зо Кошшт+ ез, Чазз ип Уега це 4ег Лап{аизепае 
ппа УартрипаегНаизепае еп 4егаг{ 1епез Ашетапаегапее 
улезепзешт 41е Ео]5е \мигае, Чаз$$ улеПасй РНапе ипа Бе- 
+апБепаез [пзек+ аиЁ{ Чедеш ипа УегаетЬ аиЁепапег апсе- 
у\улезеп за, ип ег епте Те! орпе 4еп ап4егеп егБагтипоз- 
105$ ает Ощетзапзе рге1зсехереп 151. \епп аисН з0[све 
ех{геше ЕпаЁПе ш 4ег „Апраззипо“ аисй Неце посп 21ет- 
св зейеп $14 -- ип мабтзсвешисв еБеп \месеп 4ег у1@еп 
АщаШоКецеп, А1е $1е сеЁАбтАеп Кбппеп, аисв пипшег зеЦеп 
ЫеБеп \мег4еп — $0 чпа \мешеег Кгаззе ЕаЦе зо]спег ©е- 
2епзе{1еег АБраАпо1сКей летИсв ВаиНе. 51е мегаеп ип пасп- 
{0]<еп4еп ешпеп 21ешИсНЬ Бгейеп Каиш ш Апзргась пертеп. 

Аиз аеш ЕБепхезас{еп ут ез ]е{24 п1св{ шебтг зопает- 
Исп мипдепентеп, 4азз ез сега4е 41е а1етепилег{ез{еп Ует- 
{гефег ег Апзтозрегтеп зш@а, @1е а! Вез{аиБег аисв эмле4ег 
Че ЧШетеплегезеп ищег деп асшеа{еп Нутепор{егеп, ипа 
Безоп4ег$ ипег еп Шег 11 егз{4ег ле ш Вемас{ Коттеп- 
еп Ар!Чеп, ваБеп. Оп{ег 4еп 1е{2{егеп зша е5 2меИеПоз @1е 
$021а!еп Ар!Аеп, Ч41!е епе 4ег пбсп$еп Ещ\мсКапеззиЁеп 
ип{фег еп ]е+2НеБепаеп Апсепбт1ееп Ч1езег ЕапиШе егге1св+ 
ваБеп. [ппегра!Ь Ч1езег $071а!еп Ар!Чеп эеЧ4егит $14 ез ш 
уогПехеп4ег АгБе{ 41е Нитте]п, 41е ш Штеп Ве21ерипееп 
и еп Апе1озрегтеп — уог аПет а1$ Чегеп ВезаиБег — 
Мег ешег Вемасипо ит{еггобеп \ег4еп зоеп. 

Пле Раг етеп егРо]дге1свеп ВЦЁепЬезисв [егРогаегИсНеп 
оо зеет, рву$1010915сВеп ипа Ь10]10915сВеп 
р 5ейеп$ 4ег Нитте!п 

Е$ та уог аПет 2\е ЕаЖогепкошр]ехе, @1е уоп 5г0$$- 
{ег Ведение Ёаг Че сесепзе еп Вежленипееп 2\1зспеп 
Апэ1озрегтеп ипа Нитшеш зта. Оег еше ЕаЖюогепкошр/ех 
15$ уоп 4еп РНап2еп, ег ап4еге арег уоп еп Ч1езе РНапхеп 
Безиспепаеп Нишше]п абБап$1°. \Меп4еп: м ип$ уогегз{ 4еп 
Наштеп зе5$+ 21. 

Р1е Нипииеш зп з021а!е Ар:4еп, - В. а1з0’.е$ 
БеНп4еп 31с6 ап К1е1пет Ваище пишег сес еше сапйе 

- Апраю| уоп [ша Апеп етег Ай, пашНсь @1е Шзаззеп ет- 
ип 4еззеБеп Мез{ез. ОБ шебгеге Мез+ег ег ©|е1спеп о4ег 
уетзсшедепег Агеп ш пасрз{ег Мане уограпаеп за, аз 
папа{ апззег уоп Чет Уотпап4епзешт 4ег поисеп ЕиНегрНап- 
реп зап2 Безоп4егз$ аисН уоп сеостарЬ1зснеп Вейшеипееп`аЬ, 
Че ипз абег ег п1сВ{ паБег ищегеззегеп зоПеп. ПО1езе Та+- 
заспе пип, 4а$$ Бегей$ аиЁ К]ешпеш Каише ешпе уегВаНи!$- 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во. Кн. ХИ. 5 



65 Вгийо РИНом 

114$519 ©г055е Апран]| уоп Е12ейпа1\у!аиеп ешег Нитте]аг& 
ГеБепзитб; Исркейеп Нпеп тиз$, шасбё @1е Нишштешт зап 
Безоп4егз КопКиггепрешрИпАНсв. Ез 154 Каг: Еше зоЙ{аге 
В1епепаг{ мт пптег — аисп ш а1свеуб!Кегеп Оеые+еп 
— посй Герепзшо>Иснкей Нп4еп, хап2 Безопаег$ апп, мепп 
$1е п1сП{ аиЁ хап2 Безопаеге ЕицегрНап2еп апоеулезеп 151. 
Ет Нитте]${ааёй ми абег питег еп п1с{ 2и ищетзсВа+- 
2еп4ег РаКот ип О1есвзезжисЬ{ 2м15свеп ЕиНетзиспегип ип@ 
Кинегые{еги Чагз{еПеп. Ез маге папейесепа, даа 4еп Нимт- 
те а1$ 4еп ${ааепрИЧ4еп4еп Нутепор{егеп аз Ббвеге 1е- 
Бепзроф{епНа! 2и2абШееп ип априпершеп, @аз$ еБеп а1е. 
[пзаззеп епез Ниште!${ааез аПе ЕиНегкопкиггепеп аиз 
Штеш ГерепзБегесв уег4гапоеп \мйг4еп. Газ маге у1еПесвЕ 
50, мепп Че Нимте[${аа{еп регепшегепа магеп. Дет 131 аБег 
Бекапп 1сп псп $0; 41е Ниттекбшеш, 4е ип Етавабт 
епе Ко оше эгап4е{ ип ш ег егз{еп Дей аПешп уетзоге+, 
па 11 Ч1езег Дей Каит пос шй егпзИсвег Копкштепи 2и 
тесрпеп. Оег Ниште]${аа{ епем1скей{ з1сп аБбег 21етйсв 1апя- 
заш ип ш 4ег ®1е1спеп Де! {аиспеп аПе @1е ап4егеп $ра+- 
Нав|п85- ипа Егабзоттегар!Аеп аи, 41е пип а15 егпзаНе 
Копкиггещеп еше аи$зсШахоеБепае ВоПе 2 зрееп Без1ппеп. 
[54 4авег. Ч1е паатИспе Веуб/Кегипоз а1св1е ш Аег ОтоеБипя 
4ез НегапмасЬзеп4еп Нитте]${аа1ез еше зерг Воне, зо миа 
Чаигси Че ЕпеусКипя п1сЬ{ ефма 4ег йБисеп Вепепагеп, 
зоп4аегп’ утейтерг 41еещзе 4ез Нитте]$фаа+ез зе аиЁ$ 
аи55етг{е хеГавтАе{ ипа ип{ег Отз{Ап4еп аБегпаир{ ипи1бе св 
Фетасв+. О1е Ко оше кКаштег{ ип — мепп $1е эзспоп ср 
йБегпаир{ 1110]5е Аизпипеегиз 2и Огап4е зев{ — Б1е1Б+ ипап- 
зерпИсп ип уегтах ез п1с0, св ег КопКиггеп2 зеоепарег 
ЧигсЬ2изе12еп. РтакКзсв штасВ{ $1св 41ез ш Аег Еацпеп2изат- 
шепзе{2ипя Ча4игсь БетегкЬаг, 4аз$ 4е Ниттеш 2аШеп- 
114$51° пиг сегибеп Аще! ап Шг паБеп. Ачз дет @езаз{еп 
сей ши сепаоепаег Пегц1сВКе!{ пегуот, 4аз$ @1е Ништешт 
аиззегогаеп{йсв ешрЯпАЙсВ $114 сесеп ]е4е ЕийегкопКиггеп2 
$е1{4еп$ апаегег Ар!4еп. Еше паагИспе Ео]5е 4ауоп 13%, 4аз$$ 
\и ш Оесепаеп пи! геспег Ар!Аеп{!аиппа Че Нимте питег 
пиг уеге1п2е{ ш уегзсимш4епает Рго2еп4уегна{п1$ аптеНеп 
\ег4еп, \меппя|е1сп КИтайзсве ип ап4еге ЕаКогеп зозаг 
зейг ойпзи® ЁРг еше гесве НиштеНаипа зсвепеп. $0 154 е$ 
едет НаттеКеппег е1пе Бекапшце Та{заспе, 4аз$ — об\мо о 
епе отоззе Га уоп Ниште]а {еп а15 фур15све Зфероепнеге 
Бехе1снпе{ мег4еп Капп — Чеппосй ш З{ерреп 41е Ништет 
уегра4п1$114551° ештИсв зратИсп апримеНеп $114. 51е эша 
те!${ иБег мейе Оеые{е 2етгз{геи{, летйсв аг{ептесв, аБег 
апНаПепа 1па1у1Ацепаги уег{ге{еп ип уегтохеп э1сВ пит ап 
уеге!12е{еп Оцеп, 41е аи иоепаже|спеп От&п4еп Ё г апаеге 
Ар!Аеп Кеше 4егаг+ хйпзИвеп Г.еБепзтбойИснкейеп аиЁхме1зеп, 
11 21055ег АЦ{еп- ипа ша! \1АцепгаН] ап2изатте]п. 50]спе 11 @1е 

з 
2 
| 
‚ 

орка дыбы 
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З4еррепое ее ешоезиеще „Ништейпзеш“ Кбппеп ап 
аПег411$$ уоп ипоеани{ег Егтоле окей Ёаг еп Зашиег ипа 
Еотзсвег зе. 50|спез 1|0оКа! зераиНез АиЙтаеп уоп Ниште | 
п апзопз{еп уоп ап4егеп Ар!Аеп 41с5{ БеубКецеп деыаею 
Ва п1св+ зеЦеп зеше Отзасвпе 1ш Уогпап4епзет аизоезрго- 
свепег „Нишше!рНап2еп“, а] зо РНапгепа{еп, Аегеп Везисв 
Чигсн ап4еге шзек{еп п!сВё о4ег пиг ипфег ©тоззеп Эсвуле- 
поке{цеп шоэхИсЬ 151, Че а150 Штеп бап2еп Мек{атуотга* Ётг 
а1е Ниттеш 2и гезегу1егеп уегтббеп, Че аи$ меЙег ищеп 
21 егоцеги4еп Отгйп4еп 4езеп МеК+аг уегнап1$114$$15' [е1с В 
2и еггеспеп уегибоеп. Па 41езе РНап2еп 2ите!з{ аисв пит 
4итсв @е Нимшеп его]етесь Без+АиЬ{ мег4еп Кбппеп, БИЧеп 
зе епез Аег ргасНИсз{еп Ве1зр1ейе ЧаЁат, 4аз$ еше РПапгеп- 
ипа. еше шзежепатЕ, ипБекаштег{ им аз Уотпап4езет 
еуещие!ег КопКиггеп2, п! еп ш 941‹Щез{ БеубЩЖКешег Отое- 
Бипя Чеппосв ГерепзшбоИспкей Нп4еп. АПег411$$ 154 еще 
Э+бгипя 41езез О1еспоемсЩез 2ите!${ аисй Ёйг 4еп апаегеп 
Тей уоп уегисв{епаеп Ео!ееп Без]еще+. | >. 

_ Набеп \и а[$5 ешеп ег мс и${еп ЕаК{огеп 4ез @1е 
_ Ништеш БетеНеп4еп ЕаК+огепкотр/ехез 4аз бг{Исв зепаи Не 
Уоткомтеп ег Ниште]и егКапиф, 50 зп мейегыт. хе\/15$е 
тогрно]о515сре ип рву$10]0915спе Е!хеппейеп ег Ниттев 
п1с0{ мепоег Бедещиаязуо|. Уоп еп ег \свИхегеп шот- 
ро оз1$5спеп Везопаегне!{еп 4ег Ниште Коттеп 
уог аПет ге! ш Егасе, пашисн @е Кйззе!11Апее, 41е 
41св{е Вебаагипх ципа 41е Кобгрегягдбззе ш! 4ет 
110] е4еззеп ешИсв Бедещепаеп Кдбгрегоемсв+. 

Пе Киззе11апсе 131 2\маг Бе! 4еп етгешпеп Айеп 
аиззегог4еп св уегзсШе4еп, Бе! 4ег СаНипе Вотфи$ аБег 
ип Уего|есн 2и еп абтееп Ар!Чеп хап2 Безоп4егз ${атК 
епёмускей. Ез ша пиг мешее ра!Аагкзсве Ар1Ч4еп, @1е ап 
арзо1ифег КиззеПапое епеп Уего1е1св пи 4еп Наштеш 
п1Сс5{ 2и зснецеп Бгаисвеп, ип аз те!${ пиг ши Киг7- о4ет 
пийеПаптяти$5е1сеп Нишшеагеп. Ап егз{ег З1еШе магеп 
Ч1езБе2и>Исн Че Ашеп Аег СаНипееп Алм#орйога, Еисега, 
Гегожща ип@ МерасёИе та пеппеп. ш 41езет Хизаттеп- 
Папе зснеш{ ез ши \еНЫе ЧагаицЁ В1п2и\е15еп, Чазз @1езе 
\у1ег 211е{12{ зепаппеп Ар14епсепега уогулесепа ${ерреп- 
Тогтеп епаЙеп, а!зо Ацеп, 41е сега4е ш З{еррепхеееп 
а1$ зебтг егпз${ ги пентепае ЕиНетКопкиттетеп 4ег Ништешп 
ш Вефась{ копипеп. РетоесепаБег {е еп Уегеег Чезет. 
СЧепега $0 сиё \1е убШе ш Пбрегеп О@еБиоз1асеп, \отаи 
апаегпог{5 посн ешта| гигискоекоттеп жегЧеп з01. Айеп 
пи гте1аЁ1у зерг [апоеш Юйззе] +геМеп м Ёегпег ш 4еп 
Чепега Сатророеит, ЮйорйИе$, бузторва, Сегайпта, Мей- 
шгга, Епа4ез, Озпца, Тгасйиза, АпНа4шт, Мотада ипа 
„Мееса. Ге Апзенбг!сеп Ч1езег Сепега $1 аБег еп \ме4ет 
Бедещепа К!епег, зо Чазз @1е ВйззеИапее абзо[иф зфагК зе з& 
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Вицег Киг2еп Ниште| зе 2игаскыЫеь о4ег з1е $14 уег= 
&1{11$114$$19 зе{еп ип зр1ееп 4аНнег а1$ ЕиНегКопкиттеп{ет 
кеше КоЦе, Ме зсвоп егуавп+, 155 41е ЮаззеЙапое Бег 4еп 
уегзсше4епеп Ниште]айеп зебг уегзсШе4деп. ПО1ез Ва 2иг 
па гИсвел Ро]е, 4азз тапспе Нитте[ат+еп уош тесегесь- 
{еп ВИцепБезисн Бе! Безопает$ Че{- ипа епезсь ап 1ееп В &- 
{еп аи езс0$5еп Ые1Беп, мавгеп4 ап4еге посв овпе ЭсВ\е- 
окейеп 2ит сезисеп Мекаг се]апееп Коппеп. Оле Гапе- 
т155е15кКей 4ег Ниттеш Коши ш ег Мепг2аН!` аег РаПе 
Беге1{$ ат Ап$зегеп Корраи 11501егп 2ит Ацзагиск, а 1апо-. 
т155е12е Ацеп аисп ешеп шертжеп1оег 1апоеп КорьЁ, Киг2- 
115зе1ое ршоесеп ешеп шенг Бгейеп. КорЁ Ъези2еп. ОБет 
@е ВйззеЙапее Чег мисиноз{еп Бшеагсвеп Нилитеайеп 
515 пасЬГо]веп4е Дизаттеп$еПипе `сепйоепа Аи сНи$$ 
(уУег51. аись АЪФ. 1).1 

Ктгасег \УГетЕв РЕ! ОП 

Веггезт5 12—15 шш 8—-ПШшш 10 ша (5 шю) 
ргаогит 9—145 шт 11 ши (8 шм) 
аетотит = 12—15 шт 12-15 тт 10 ши (9 тм) 
тазёгисай5 9-15 нм 95 шщ (9:5 шт) 
дааа и; 12—15 шт 10—14 шт 10 шт” (10 шо) 
ропогит 16—22 ша 14—21 шт 165 шш (12 шт) 

Уего]е1свеп м @1е Шег сеии4епеп Маззе пи+ 4еп Вйз- 
зе]апоеп Аег \1спНя${еп ЕиНегкопкиггелеп, зо зепеп ми, 
Чаз$ Чеп Бе! 4еп Наштеш се@еипепеп Маззеп е1ееп+Исв 
пиг аег КиззеЙаАпееп ешиоег Ажйорйога-Агеп паНе- Б7\. 
э1е1свкоштеп. Р1е Ноп!2Ыепе зе1]з+, Че от{Исьв 1шо]ее Шгез 
Уогкоштеп$ аисВ посН восн 1 41е Вегэ]1Ап4ег паи еп зебт 
етпз{паНег ЕиНегкопКитгеп+ аег Ниште]и \мегАеп Капп, Б1е1Б1 
шт Штеп Киззейтаззеп ешИсп 4еись Бег еп Бе! 4еп 
Ниште!-ФФ сеГип4епеп гигйск. ЗКог:Ко у? На ап ги3$$1- 
зспеп Вепепга$5еп Ге ее, 4а$$ з1е Бе! заАйсвеп ии аПэе- 
шешеп отбззег 151 а1з Бе; пбгаНсвеп Ваззеп, Бим. Бе! З+4ер- 
репгаззеп те1$ф еёмаз Кйг2ег а15 Бе! \Ма[Агаззеп. Пу1е. 5г0$$- 
Чеп КйззеПапееп \игАаеп Бе! 4ег шшотезспеп НошЫепе 
аиз аеш Каикази$ веипаеп, 4егеп Кйззе] епе ши еге Гапсе 

1 Ра 4е детеззепеп 1.Апдеп Бе] уегзсшедепеп Аиёогеп гесВЁ уег- 

зсМедепе Маззе еггесНеп, зееп йп пас о|депаеп Фе Маззе Бе! Кгадег 

ипа \УегЁёй 4еп еюдепеп дедепйБегдез{еЙ, моБе! гит \Уегз{апап!$ 4ег 

‚е1депеп Меззипаеп БтгидеЁйда(Е $е1, 4аз$ э1сВ Фе ег\е Га! ау! 4е жигкзате 

1.Апде 4ез Заидгй$зе!$ (Мепит —- @10$$а), 4е ш К!атитегп ${еВеп4е ацЕ 

‚Че 1апде 4ег аиззегеп Ка$зеВ 6 Пе, дег 1. МахШе (ЗНрез -- Аицззеп!а4е), 

редей+. 

2 А. Зког:Ко\:, Вейгаде хиг Кеппёп!$ 4ег КамКа$1зсВеп Ноп!дЫе= 
пергаз$еп — Кер. Вумг. Арр.. Епюто!ю чу [У/1, р. 56 (1929) 1ептогад. 
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$15 ги 710 шшм егтеспь, уаптепа @41е КаззеЙапое 4ег пбга- 
„испзеп г$515спеп’ В1епепгаз$зеп (её ма ацз аег Ошоерипо [.е- 
шиотаа$) Ь10$$ М1Ще[мег{е уоп 5'73 шт 2611. Паши егге!- 
‚свеп 41е КиззеПапееп ег Ноп1Б1епепгаззеп пиг 41е \еше, 
‚Че \мш Бе! Киг2гиззейоеп Ниште]-89 Нпа4еп. Пагаиз его1Ь1 
:51с0, 4аз$ аеп Ноп1®Мепеп уе ВИеп шй епееш ЗсШиапа 
га Не? зша, ит еп МеКфаг еггесвеп 2и Кбппеп, ипа че 
шйззеп $1сп Ч1езеп, Ёа1$ $1е аиЁ Шп п1ср уег21сеп. Кбпоеп 
‚оаег моПеп, ап? епет Отш\мезе — зомей @1ез иБеграйир* т0о- 
_НсЬ 15 — апеепеп, епе Мепоае, 41е \ит аисн Бе! Киг2гй$- 
:зе!еп Ништеаг еп уе4егпо{ БеобасН4еп Кбппеп ипа @1е 
ап апаегет Оге эхезопаег{ 7иг Везртеснип8 се[апаеп $01. 

| ш 41езеш Сизаштепвапее тиз$ еп меЦегег п1сВ ип- 
улепиеег От${ап егмани{ мегАеп, пашйсв 4е ЕтшрНпайсв- 
Ке!{ ег Дипое Бег Чеп Ноп1заизеп4еп шзежеп ии аПэе- 
тешпеп, Бе! еп Ар!Аеп ипа тшзБезопаеге Бе! аеп Ниттеп 
1т Безопаегеп. [пзБезопаеге 1${+ ез Че уоп еп МахШеп, Ь2\. 
МахШагра!реп ипзезспй+{2{е ее ЗрИ2е 4ег Дипсе, @1е те! 

‚ мешись етшр На Айсв 15% 
`апа уоп еп Вепеп т 
Аег Весе| зерг уогзоге- 
.Ись Бевапаей зи4. ОШег 
есеп{Испе — Файхаррага{ 
\миа шШег  Бекаппсь 
Чигсь 41е шпегеп Кач]а- 
‚Чеп Чез 3. Клееграагез 
(2. МахШеп), 41е 2и етет 
Лапоеп, Б1еозатеп ипа 
ши аПеШе! Газогеапеп 
уегзепепеп  зсШаисваги- 
сеп ЭспбрЁйз5е| уегуасН- 
:зеп зша, себ Ааеь 4ег 
уоп еп $све!Чеаг{1© еп+{- 
\чскейеп 1. МахШеп ипа 
еп Таеги аег 2. МахШеп 
‚2езсНй{2{ миа (уег[. 
АЪЪ. 1). Б1езег ЗспбрЁгйз- 
зе! (Хипее) зе]Ъз+ 1$ Бе- 
‚ зопаегз ащ Епае ге1свИсь 
ши ЗшпезрагсВеп Безе+74, 
ерепзо м1е аись Че 5ри- 
‚еп ег МахШаназет. 
Миг Че егз{еп МахШеп 
па 21ещшИиснН ипешр—па- 
_1св ипа фепеп хит \ес- 
Барпеп 4игсв @41е о а1св{е 
Вераагипс ип4 Верог$+ип$ 

ВНИИ МИН уни 

ПО А ОА ТАИТИ ИАТА 

ОНИ ДОАО Ален У РН 

АВЪЬЬ. 1. КесМе НАШе 4е$ Зацдг@$$е1$ уоп 
Вотфиз йотогит. (1), В. Ц(атаа: 
п1иб (2), В. шсогат (3) ипа В. та: 
5фгиса $ (4). (Ге ат з{агк$еп <ВИ- 
пееп Тейе 5114 зсП\аг2, Че змеп!цег сР!> 

отче [еп рипКНег! ипа 41е ат зеБуаср- 

Бел сыИремеп уе} дагдез!е 1), 
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Чез ВИ{епзсШипаез$. О1езе 1. МахШеп зсвй{2еп аБег пс 
Чеп бапЕеп $0 зевг ешрИпАПсвеп Заихаррагаф ип $0 Коши: 
ез, 4аз$ аЙе Вепепацеп, а1з0 аись @41е Нииште]п, зерт &п$$1- 
Исп ЧагаиЁ Бедась{ за, шт! @1езег етрНпаЙсвеп Кй$зе]$рие - 
аПеп зе Ёегеп Наагеп, Вот5{еп о4ег саг Рогпеп $0т55ат3}+ : 
‚аизхае1свеп. П1езе Таёзасве ми ип$ ае$ бОНегеп а|$ \мсП-- 
Нсез Мошеп{ Бе! ег ВИцепмаШ, Ь2\. шпегва! 4ег езеп+-. 
`Псвеп ВИе Бе! Чег \Уа] 4ез \Уесез, 4еп ег Заиятйззе]. 
пит, БезсваР епт. Рег Отз{апа а Бег, 4азз Фе Нитштеш 
ги }епеп ра!АатКзсвеп Ар!4еп хенбгеп, 41е а1е 1Ап$еп Фаиб- - 
ги55е] Без1{2еп, па+ посп еше мейеге зевг мезеп{Исве Ео]эе, 
[шое ег ГАпое 4ез везапиеп Кйз5е1$ зш@ аисп @е 1. Ма: 
хШеп, Че }а ешеп Бе4еш{еп4еп Те! 4е5 Заизаррага{ез Ва!еп: 
ато итеереп, З{атк уег1Апоет+. О1езе МахШеп па 2ет-. 
св зе! ипа #е5{ ип пиг ап Шгег Ваз1з с@епкатие КпскК:» 
Баг, ит 4еп Кй5зе] ип Кирегиз{ап@, еп& ап @41е Коршщете»: 
зейе сергеззф, езсШазеп 2и Кбппеп. 51е зш@ аБег и08е 
тег З1е Ней еш {аз ипабегучлаБатез Н1п4еги!$ 11 5о1еней. 
ЕКаПеп, \о ез зн агат Папаеш Кбпие, аеп Вииеп- _ 
пек+аг аиз ешег Епегпипе ашиШескеп, @е хениоет 13# а13. 
Че Гёпее Чезег ег%&еп МахШеп. Аись Ч1езег Отз{ап4 зр1е!- 
еше Пегуоггазепае КоПе Бе! 4ег Аизуа ! ]епег ВИчеп, @е- 
уоп 4еп Ниште]аг{еп БезисЬ{ \мег4еп. ПО1езез Мотец{ па 
\МегЕв1 аизепзспепИсн йБегзевеп, Ча ет аи? Зейце 545 мот{-- 
сн зснтеье: „15+ еш пБейапоег В й5зе] аБег шета!$ ет Ве- 
_в1ааегипозотипа 2иг Ношесемушипипе, $0’Капп. 

О1е а1св{е Веваагипе аег Ништеш рей рт -Д-- 
затшшепвапе пн тет ВИиепБезисн еше гмейЙасне РоПе: 
Ет$4еп$ а15 ЭсНи2 аег Ниште уог Вепе{хипе ипа 2мейепз. 
а1$ мс Но${ег Не Мег Бе! ег Веаирипя ег Безисщеп РНап-- 
2еп. Еше ОигсЬпаззипе 4ез Нитште]ре]2ез Капп пашИсВ аисб. 
Бе! зспбиз{ет \еНег зевт 1е1с6+ даитсЬ его!ееп, 4аз$ 41е: — 
Т1еге усн ш епое ВИ{епбИпипееп о4ег ш а1с\“е ШшНогез- 
2еп2еп ешагапоеп тйззеп, 41е о посй уот Могсепаи +1е-- 
{еп4пазз $114. ш $0]свеп ЕАЦеп 15+ а1е асе Вераагипя 4ет 
Ниште]1 еп гесВ+ миКзашег ЕаКфог, Чег уог аПШхи $фагКег: 
Вепе{2ипя $с1й{2, 41е ]а аиЁ уегзсведептзе \!е!зе тесНЁ. 
‘зспад1еепа зеш Капп. @ап2 абоезенеп 4ауоп, 4азз Бе! ${атКет 
Вепе!ипя 110]5е ег попеп С@е\/!сЬ+52ипавте фе Е]а{а1$- 
Ке!{ хап2 апззегог4еп{Исв уегиипег{ мег4еп Капп, Капп аись \ 
Че Аитсн Че Уег4ипз+апе Аег 1т Ре! БейпаНсвеп Маззе. 
еп{$фенеп4е УегаипипозКАЦе им{ег Отз{Ап4еп уегВаАпеп1$Уой. 
\ег4еп, Ча \мш ез Бе! аеп Нишшеш ]фа ши месвзематтеп, 
Т1егеп ги 1ип ваБеп, 41е 7\маг ииуапае зпа, штге Когрейет- 
регафиг 4итсЬ ш{епзуе Вежесипе (Е!) мезепИсв йБег @1е: 

Ч 

ТЕ. \МегёВ: ОБег емиае Ышепыоюа'зсне Оп{егзиспипаел а Чеха» 
П!реп — Вег. 045<В. Воё Чез$. Е\УШ (1941), р. 527—546. 

ПРАВ РЕ ТУА РОЕРУЗЕ 



ь;< 

\Нотте]л а\5 ВИМепьезиевеР 7\ 

`Тетрегаиг Чег ЧтоеБипе 2и егобБеп, 41е абег сегае Бе! 
уэраткег Вепе{2ипх ип Че Чдадигсн уегиш4ейе о4ег убШ$ 
-ащеворепге Ешо{ащекей{ аиззегз{апАе эта, еп @итсв @е 
Уег4ипипозкаАНе Бедтя{епл \/агтеуег1и3{ аиЁхинеБеп, \маз 
_сеедеп{св ачсп Шгеп 104 2иг Ео]5е ваБеп Капп. АБег зе 
`\мелп 41е Е!афашекей зо мей еграЙеп БПеье, 4азз Че Гете 
посН Шг №51 мме4ег еггесвеп Кбппеп, 4апп \атае Фезе 1ш*. 
‚№51 сергасВ{е Еепспи2кейе @1е Га еиспиКей ть МезИп= 
‘пегеп Чегаг{ з+агк з{е1етп, 4а$$ 4ез Им 4аз Чедешеп ег 
Кооше &1$5ег${# эсва4Йсп \мег4еп Кбпше, 1шзБезопаете 4а- 

_‹айгсЬ, 415$ еп ОБеграпапершеп ег п еп Нишшешез{еги 
‹оппе41ез Ёа${ 11с01 2и ищегагаскепаеп 5спинтеЮИаип®, @е 

__ Во]ве маге. 
Алцззег а1$ ЕеиспиоКе!{$$сВи{х миа Че Веваагипе 4еЁ 

Нипипеш аБег айси зевг \1сних Бе! аег Вез4АиБипе ег уоп 
чроеп Безис{еп РНапхеп. О1е Нааге, аиз Чепеп $1с6 Фа$ 
НаатК1е1@ Чег Нитте!1 2изаттепзе{2{ ип@ 41е ш детзеБет 

гра ептйа$$1 еше уогпеггзспеп4ае КоПе эр1е!еп, Кбоппеп п 
`мезеп{Испеп ш 2\%е! НаирКаехонеп етзе{ей!{ мег4еп, пат- 
„св ш ацзоезргоспеи |апосенедете еёмаз Кйг2еге Нааге пп 
ип Киг2- 65$ пи ЧеПапеНеденяе еЁф\аз 1Апзеге Нааге!. Пе 
Уег{еЙипо 41езег`Нааге аиЁ еп ет;ешеп Кбгрегабзсьиеп 
134 п1сВ ипицеге$зап+. Ез 26154 св пашИеНв, 4аз$ аш КорЁ 
"ипа Твогах нп ац{. Чеп ТегзЦеп 3, 4 ипа 5 Бе!ае Наауреп: 
гаи тефеп, ип@ 2\аг Чегаг{, Чазз з1е ай Кор ип@ Тпогах 
‘ер\ма 1 серег Апрга|Н|, аБег опие ОБегзапзе апозеноНет 
уегЧеп, ацЁ Аеп ТегзЦеп 3—5 ]е4осв из аПеп егаепкИсве 
'ОБегзапзен. Пе з{Агкзе НаиНшо 4ет [апНедгсеп” Нааге 
тает мт аш ЭсщеПат. Ншоесеп Ёе @1езег Гур аиЁ 4ет 
ТегоЦеп | ипа 2 у011%. \Мепп аясв ваг Кеш Д\еПе] 4агаБег 
'резереп АйгЦе, Ч4аз$ 1пзБезоп4еге Ффезе [ап5Неат!сеп Нааге 
:01с0 пиг Аитсь те ГапзНеднекен, зоп4егн: аисп 4итсв Ште 
Чока!е Уег{е!ип& ат Кбтрег 4ег Ништейт еле зерг \езеп{- 
све КоЦе Бе! 4ег ВИепЬез1аиипе. зр1ееп, зо Ып 1сй зе15${- 
\уегзапайсь Аосп \ей 4ауоп ей Мет @езепт Ошз{апа а. 
Отзаспе Ёаг 4аз Уогнап4епзей @езег Нааге зегаф. ап Ч1езени 

_ Кбгрегз*еЦеп ап2ипентеп. Сапх Безоп4етз 4аз ЕеШеп ет 
ЛапэНедг!ееп Нааге аш еп Бе ен егзёеп Тегайеп зрисё 
«ЧаЁРаг, Чазз ез $1сн Бе! Шпеп уот\1есеп@ иш ешеп $сНи{7 
‘2егеп МАззе вап4е!+. П1езе БеЧеп Тетоие з1п4; пашйсн бе 
ег $1{2еп4еп ипа Киесвепаеп Нитте!| аш Безей аитсН 41е 
пасп гаск\аг{5$ гизатшензе!е {еп ЕШйбеЁ зезени{ ипа Бе- 
Ай {еп 1110]5е4еззеп Ке]йез ап4етеп Эспи#ез шерг сехеп Ве- 
пе{2ипя. Ез 154 меЦесв{ паг еш 2и3ез ГизаштеитеНеп,- 

_1 Уега!. ФезБез2байсь \. Е. Ве! п! 9: @Бег Фе Уегмейийд 4ег Нааг- 
Чуреп Бе! Нитте ипа ге питаз$МеВе Ведечёита г Фе РатЬипд — 
‹ЗЬ. е$. пафигЁ. Ег. ВегИп (9983), ф. 102—110: 
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ЧаАзз Аигсп Ч1езез Масптаск\мат{гизаттешесеп ег Р!еЁ 
Че Бе!Чеп егзфеп ТегоЦе аисн Ёг еше ОБегтазипз 4ез ВИ&-- 
{еп$фапБез Каит ш Егабе коштеп, Ча зе ши зо1свеш — 5е- 
4ескё уоп деп Е бет — пиг зе{еп о4ег саг п1с6 ш Вегав-- 
типо Коштеп. Ншеесеп $114 @1е 1апэНеагееп Нааге, а1е: 
сегаае аи? КорЁ ипа Твогах ешеп зо Повеп Рго2еп{а*2 ип-` 
{ег еп Наа{уреп еппентеп, хап2 Безопаегз вее1хпеё 2иг 
Оъегтгасипя 4ез РоПепз уоп е!пег ВИе 2иг ап4егеп. Та+засН-- 
[св $114 ез фа аись Бе! еп шез${еп В]итепЬезисвеги ип-- 
{ег 4еп Ар!А4еп хега4е КорЁ ипа Тпогах, 4е ши РоПеп Бе- 
1а4еп \мегЧеп — 2гипипез{ 15% 41ез аег Ка] Бег у!ееп аиз-- 
сезргоснепеп „Нитште!рНап2еп“. \ИЙт зереп В1ег ешеп ЕаП 

° уог`ипз$, аег пиг ага 1е1сВ{ Чаги уее{еп Кбпиие, 1еео]0-- 
о1снеп Чедапкепзапсеп 2и Ви1915еп, моБе! аПег411$$ сё. 
се]еизпе{ жег4еп зо, 4а$$ Ч1езе аийНаПепае ОБегешзИттип/ 
Чез Мам иськейРаКоге 30о\0 г 41е Ниттеш а[$ ыеье 
уе аись г 4е уоп Ништеш Безис еп РИап2еп зевг 1е1с6Е 
Чаги уегеЦеп Кбпие. О1е УегВАЦп1$3е Пехеп шег заспегИсИ“ 
50, Чаз$ Ч1е АтЕ ег Вепаагипя ип@ ег $1е хизаттепзе{2еп- 
4-п Наайуреп 1еа41еПсв 11 ешег хем1з5еп АБвапя1 Кей з{ейф. 
уоп 4еп КИтауегВА!{1015зеп, ип{ег аепеп 4е Нишше!ш 1еЪеп, 
2111114651 }епег КИшуаегвАИи1$зе, 41е аи!” 41е ип еатгеп о 
51аши{юогтеп ипзегег Веиноеп Нишше!а {еп епсе\миК{ ВаБеп.- 
Раз$ 41е аигсь КИтаешНйззе Бе4те{е Агё 4ег Нишше]- 
Бепаагипо Чапп аисй Бе! ег ВезфАиБипе уоп у1@еп ВИЩеп-- 
рЙап2еп $1с| а1$ мейеерепа ргаК{1$сВ егумезеп ва+, шах ипег” 
ОтфАп4еп з1с6 ойпзие ацЁ а4е \УецегепемскК!апя Ч1езет 
РНап2еп аизземикфь Кепез{аП$ аБег аиЁ 4е Веваагипе $е16${: 
ш изепа ешег \Уе!15е гаскоемикК+ паБеп. _ 

А! аиеп шотгрво!о$1зсВеп Еаког 4ез 4е Ништеш 
БенеНеп4еп РаКютепкотр!ехез наЪе 1с6 @е Когреготдбззе: 
ип 4аз Чат! 2изаштепрапзепае К огрегоемтсЬф, 6 2\. 
Че ЧагаиР хитаскгиартепае КогрегКтга{ эепапп. Кбг- 
регэто0з5е ип КбгрегоемисВ{ Кбппеп уоп роз1!тег ипа пеза-- 
Нуег Ведение зе1п. Месай\у апп, мепп аитсв Че О@гдз$е: 
ип Чаз вове СезмусНЬ+ 4ег Ниттеш 4ег Везисн Кешег ипа- 
а {ег ВИМеп — аисН 4апп, мепп @1е Еггеспвипе 4ез МеКфагз. 
Гаг Че Ниттеш шбо|сь \маге (4. В. а!з0, \мепп 11012 4ег 
Кешпве!{ аег ВИцеп Аег МеКаг 2. В. зо НеЁ серогоеп мате, 
4аз3 Че егз+еп МахШеп ше Штег Гапое п1свё шебт Б1т-` 
Ч4етИсв \агеп) — аизбезсНоззеп 13+. Питсв Фезеп РаКот 
\ег4еп Че Нишшеш уош Везиср ешег отоззеп Да уоп. 
Апэтозрегтеп шерт о4ег уетшзег уо1154Ап41е аизоезсН1оззеп. 
Ретсесепарег Капи Котрегогбззе, Когрегоемсв ип Кбг-- 
ретктаЙ аБег аисВ ешеп роз Нуеп ЕаКог Ёйг еп Витеп-. 
Безиср. 4Чег Ниттеш 4агзеПеп: ш аПеп ]епеп ЕаПеп пашИсв, . 
11 Чепеп епё\ме4ег егзё аигсь @е Котреготбззе Чег Безиснеп-- 
Чеп Ништеш еше Вез{йпБип® 4ег ЕиНегрИапеп эемав:е14е{- 
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\иа, о4ег ш Чепеп Читсь Кбтгрегоемжлсв{ ип КотрегкгаН 
ег5{ ет ЕгбНпеп 4ез ВИ{епе!папоез тбэ1сН мита. Ут мегАеп 
11 МасЬо]ееп4ет Ёаг Бе4е МбооИсЬкейеп еше хап2е Вете 
уоп Ве!5р1е]еп Кеппеп 1[егпеп. Тгефеп 1е+2еге ЕаК+огеп шеН!- 
\еп1сег шиешпап4ег секоррей ачЁ, зо Коппеп ми ши ошет 
Весь уоп аизоезргоснепеп „НишштерНапеп“ зргесвеп, 4а 
51е мейеенеп уоп епег ВезфАиБипе ап1Аззсв 4ез Везисвез 
Чег е1121сеп г че ш Егабе кошшеп4еп Везиснег — пашИсЬ 
ег Ништеш — абБапэ! ша. [сн заве аБз1сВ4ИсВ „мен- 
сепеп“, 4а \иг еБеп?Ра$ зрафег пос зебеп \егАеп, 4азз ©е- 
тга4е $0]с6 Боспзре71а1з1ее ВИЧеп ВАиНе Бе! АизЫееп 
епег ЕгетаБез4анБипе Чигсв Шшге Ниште!Безисвег ЗеЬз+{Бе- 
з4апбипе (Ац{обапие) уоПиепеп. 

Масп4еш ми 41е шогрНо!о515сВеп ЕаКогеп, Че зейепз 
4ег Нитше]п \1свиее УотБе4теипееп Ёаг \МеспзеБелевип- 
сеп 2\15спеп Ч1езеп шзекеп ип Шгеп ЕиНегрНап2еп 4аг- 
5+еПеп, епег Киг2еп Везргеспипе ип{егхосеп паБеп, мепаеп 
уг ипз Шети еп еше абийсве Кое зр1еепаеп рпуз!о- 
[о 15 свеп ЕакК{фогеп 271. 

Отег 41езеп рпуз$101051зспеп ЕаКфогеп зп ез едет 
11 егзфег [ие те, 4е уоп ешзсппе!Чеп4ег Ведещиптя т 
Че \еспзе!Белепипоеп 2\1зспеп Ништеш ипа ВИеп з119, 
пашисй 41е Веуоггисипе се\у1ззег В\ишеп Ай Е фе ипа В14- 
{еп{агБеп зе {епз 4ег Ништеш ип 41е зосепапие В[и- 
шепз{ф ет! оке1{ а1езег [шзеЖепотирре. 

\!аз Ч1е Веуог2изипе сем1ззег В]ишепа йе апБе- 
ИЕ, зо Вареп @1е Олтегзиснийсей Кио ]егз! 11 ее Егасе 
тапсвез 11с6 сеБгасН+. Уог аЙеш эе]ап® ез Шш пасЬхиме- 
зеп, 4аз$ аисп 41е зосепапиеп „Чи Н10зеп“ ВИЩеп гаш те1свег 

_ ВииепрИап2еп, 41е аБег деппось уоп В!епепаг{еп—ип@& еБеп 
аисп уоп Ниште]п— ап езисьЬ{ мег4еп, е1пеп—аПег4 118 ЁРг 
ипзеге Сегисйзпегуеп п1сВ тег \уавтпен тбагеп — ий аиз- 
${гбтеп, Чег уоп 4еп Ниште]п посН зейт сиё ма втхепоттеп 
\иа. Ла посн шерг, ег хи пс аПеп \мабтоепотитеп `а1$ 
Рай зсШесв+В1п, зоп4егп аисВ зенг еп уоп апаегеп, ап4егз- 
агисеп РаНеп —аисН з0[сВеп рЙап2Исвег НегкипН — ищетзсше- 
еп. АПег411°$ Коши Чет Бий пиг терг еше Веденетя 
21$ „Мабак+ог“ 2и, а[50 а1$ КАсШиапоз\ме1зег Раг аеп е1зеп!!- 

ТН. Кид/{ег: Вимепбкоюд5све Ипегзисвипаеп тй Ниттеш, Ш 

— Рага, Х\У/2 (1932), р. 227—276; 4егз.: Виепбко!од:зсНе Ипегзисвип- 
деп ти Нитте!п, 1У —1ыа. ХУИЗ (1932), р. 534—553; 4егз.: ВИиепбко!ю- 

9зсБе ИтщегзисВупдаеп тй Нитте!п, УП — 15. ХхШ/5 (1935), р. 692—714; 

4ег5-: Ниттеш а1$ В\{епЬезисНнег — Ге Магу! епзсВаЙйеп ХХМУ (1936), 

р. 356—360, 
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спеп: ВИ{епЬезисЬ1. Ншеезеп зспе1шё аз Кцо|етгз Уегзи- 
спеп пегуоггисереп, 4азз Че Нитте п1сВ+ се\з1ззе ВИиеп- 
ие — ме ефма еп зосепапиеп „Ношеди!“ и. а. — Бе- 
уог2Иоеп, зоп4еги 1е41©Исв эе\м1ззе ВИМепайНе ше еп, а1е 
аи! $1е тоепаме абз+о5зеп@ микКеп, ме 41ез Беййп Сегись 
уег$сп1еЧепег спет1зснег Зибз{апхеп ег Еа!] 1$1, 41е ап шап- 
спеп ВИ{чепайНеп штергмеп1еег $фагК ш!!Бе+е11°+ ша. Уи 
Коппеп зошИ хизатштеп{!аззеп засеп, 4азз Че Ниште аПе 
]епе ВШеп ап Шесеп, аи! Че з1е аигсв ЕагЬе — \1е уи #1е1св 
‘зепеп \мег4еп 1пзБезоп4еге дигср Еатркоштаз${ ипа Т1е{епуи- 
Кипо — Беге!{$ аиз ег Еегпе апзе1оск{ мигаеп, ип@ 4егеп 
ВИ{епаи  пип ш чит {еЮатег Маре — таз ег аисв посВ $30 
сп\асв ипа Ёаг шепзсиИсве @егиспзогоапе п1сВ{ шевт уавт- 
пебтфаг зе1п — ац{ $1е шсН абз+0ззепа мигК+. 

Екмаз ап4егз Песеп Че УеграИп1ззе Бега Ис ег Ве- 
Уог2ие ип ое\/15зег В1]итеп{!атБеп. П1е ЕагБеп 4ег ВИЦеп 
311 уог аЦеш у1све Ёахг @4е Еегпапоскипе аег-Ниште!п. 
Опа Ча Ва+ ез з1сН ©е2е1°{, 4азз 41е Ништеш Бе! аеп Уег- 
зиснеп Кия [егз уегзс1еЧептат хе ипа уетзсшедепсетотиие 
Рар1егто4е!!е апНосеп. Пагаиз зснешп{ з1сН 2и егоеБеп, 4аз$ 
ез уог аЙеш ег ЕагЬКоп+таз{ аез ОБеК{ез (а1зо ег ВИме, 
Ь2\. Аез Кап${свеп Мо4ез) сесепаБег ег ОшсеБипо 15+, 
ег ешеп [.0осКге12 аи Ч1е пабгипозиспепаеп Нашшешп 
аизаЬ. 

Ме уегнАМ ез з1сп афег пип шИ Чет Веуот2иеиио 
сем155ег В|1й{еп{агЬеп? ПО1езе Егтасе Капп шап уоп 
2\е1 Сез1сёзрипК{еп Нег апоецеп: Егз{еп$ дадитсв, 4аз$ шап 
ипфегзисЬф, оБ сем15зе ЕагБеп уоп еп Ништеш пи аЦе-_ 
тешеп уог ап4егеп Беуог2ио{ оег уегпасН1&$$12{ \мет4еп, 
ип 2;мейепз а4итсв, 4азз тап 41е ешп2ешеп Ништеайеп 
атаи 1п ртаЁ, об че з1с6 — ип@ 2\маг посНн а1$ „МеиНиее“ 
(а1зо посН п1сН{ аизоеНосеп хемезепе Т1еге) — 4еп уетзсше- 
Чепеп ЕагЬеп сезепй Бег э|есв о4ег уетзсШедеп уетваНеп. 
Уот егз{еп Сез1сЫзрипК! аизоепепа, уиг4еп зо\мов[ уоп у. 
Ет!5с 12 \е аись уоп К @х|ет3 ап Напа уоп Уетзиспеп ипа 
уоп таБеПаг1зсвеп ГДизаштеп${еПипееп уегзс!е4епе О@тйпае 
агат сеЦеп сетасН\, 4аз$ еше Ааегаг се Веуог2изипо п1с0+ 

1 ре Эппезогдапе !йг фе Аштпанте 4езег @егисВ$\уабгпейтипа 

рареп \тг аПег \/аргзсветпйспкей пасЬ ш 4еп КесВКеде!п 4ег Тазег ги 

зиспеп. З1е зсВетеп пиг ЁРйг Чегисбзжаргпентипа ац$ дегтпдаег ЕпЧегпипд 

дее!дпе! ги зет. Нтдедеп зспетеп Ёйг 4аз МесВеп ацз$ дгоз5ег ип4 9г0$$- 

{ег ЕпМегпипд 4е ададиаепт З/ппезогдапе 4е МеспдгиБеп ау! 4еп Ащеп- 

пеп 2и 5ет, дегеп 4е Ниттеш ап 4е 10.000 БезИтеп. 

2 К. у. Ег!зсВ: Оег РагЬепзтпп ип Рогтепзпп 4ег Вела Яра 

УвтЬ. Рпу$101. ХХХУ (1915). 
3 Н. Кид! ег: ВИ\епбко!0915сВе Ищегзисвипдеп тй Ниттеш УП 

— Раг{а ХХШу5. , 
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Ь2\м. пиг эспешьБаг Без+еН{. П1е «поп уоп М &1]ег! егмавще 
Веуог2исипо го{-аи-у10]е {ег Еагреп зе1 п1сВ $0 зепг ацЁ 
еп Оштз{ап@ гигаскгиартеп, 4а$$ Чезе ЕатбКаесопеп уоп 
еп Ниште Беуог2и${ \йгаеп, зоп4егп у1ейтерг АагацЕ, 
4а$$ Че те1з{еп шенгмуеп1еег аиззезргоспепеп Наште!рНап- 
2еп 211161${ сега4е Чигсн Шге го{-Баи-у10]еНеп ГагБеп аиз- 
сехе1свие{ зш@, 4аз$ ез сп Шег а[50 пе!В ит еше Веуог- 
215'ип® ег ЕагБеп Аитсь 41е Ништеш Вап4еЦ, зоп4еги ит 
епе Веуоггихипе ег ВИ{епоез{а[, 4епи Ч1езе 1$ ез ш ег- 
з4ег [ише, аитсв 91е еше ВЦие ги ешег Ниште!]ате миа. 
Рег 2иг ЗНихиие Ч1езег Апзспаиипе ешпоезсвазепе \ех 
зспеш+ пиг аБег — хип! ез{ Бега$Псв Чег уоп Киз|ег эе- 
серепеп ТаБеПе (р. 696) — псп зевг йБегхензеп@ 2и зе. 
Чесеп 1е Уегзиспе Капп — зомей па атИсь уоп $емззеп, 
Бе! Уегзиспеп пишег \леЧег аиНтееп4еп Ее шегп абзезенеп 
ут — п1с{$ ешеемеп4е{! жегаеп, Б1иоебеп мигаеп ш 4ег 
егмари{еп ТаБеШе уоп"Киз[ег @а1е уетзсшедеп!атЬ1сеп ВИ- 
еп еписег РНапхешщапШеп ш епоторюе зсШеснт ипа 
ш Нишме ]итеп ешпсее!+, море! ег 4еп Вест „Нипите!- 
Ыитеп“ ме 10151 аеЁ ей: „Ощег Наиште]итеп уегз{ере 
1сп пи Зшиае аег аМегеп [егафиг Вштеп, ЧАегеп Нош® 30 
це! серогоеп 151, Чазз еп йБег 7 шш 1апоег К45$е] гиг Се- 
улппийе пбие 151, ипа Че уоп Нишшеш тгесетесь{ Безаи 1 
 мег4еп Кбппеп“. П1езе Оейп! оп 15$ абег ашесЬаг, Аа 4ег 
Отз{апа, 4аз$ еше Вшате уоп Ниште БезисЬ{ ипа Безаи + 
у\ег4еп Капп, @Ч1езе Ваше посв п1сПЁ а1$ „Ниште!ате“ 
[ео1ищег+, Ча егз{ 41е Ее]АБеоБасв{ипя Бе\ме1зеп п1и$$, 4а$$ 
Ч1езе Ваше аисп таз асв11сВ уоп Ништшеш Безисв+ ипа 
БезтаиЬЕ м1тга. [сн 1есе ЧаБе! хап2 Безоп4егеп \ег+ аш 
а1е Ее1АБеоБасВ+ипе, Ча аиззспИеззИсй пиг Ч1езе ез 154, Че 
‚еп Чигсп Кешеге1 УегзиспзапогАпипя Бее11{и$$4е$, уоп 4еп 
пан снеп Нимте!сежмовиреиеп аб\ме1свепез Вези[{а+ его1Ъ+. 
Та{заспе 154 Чепп аисрВ, 4азз шешпе есепеп ЕеаАБеорасН+ип- 
сеп шЦ аеп]ешоеп Ма1]егз$ мейсепепа пБегепзиттеп, 
оБо1е1св+ 41езе пиг 1 4еп А!реп, ]епе абег аиззег ш Чеп А]- 
реп аисп ш еп З{еррепоеееп 4ез Чецзсв-ипоаг!зснеп 
Степ2осее{е; ипа 11 аеп Е1асВ- ипа бериз$1апаеги Вш=агепз 
апоезе!{ уигаеп. П1езе П1уегоеп2 ш 4еп ЕгбеБп1ззеп 4ег 
Ощегзиспипоеп Ма ег-Р1{+:1оп{ ешегзе145 ипа Ет!зсН- 

— Киб[ег апа4егегзе{з$ э1апбе 1сН гезоз ацЁ еп Отзапа 
`Биспеп 2и 11й5зеп, 4азз ез з1сй Бе! ]епеп иш ЕтеЙапаБеорасн- 
`филсеп, Бе! Ч1езеп аОег у1еЁасн иш ГабогаюогатзБеоБасНип- 
вет Вапа4ен. 

Кио [ег ми аиЁ Отипа зешег Уегзисне ги епет 
_Везинац, аз Киг2 2изатииетзе!аз1 10]5еп4ез Безаз{: Е | 

тн. МаЦег: НрепЫитеп, ге ВеёгисЬапд дигсв 1пзеКфеп ана 
Шге Апраззипда ап Ч1езе\Ъеп — [е!р714 1881. 
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$ис0+ мигАаеп 41е ЕапиШеп СагуорйуПасеае, Юапипсшасеае, _ 
РарШопасеае, Воггастасеае, Гайаае ипа зсгорйщатасеае. 
\Уоп еп 1пзоезапй 248 еошорНИеп РНапхеп шИй \е155-стйп- | 
серег ВИШеп{!агЬе \магеп 37 (15%) Нишшеитеп, уоп еп 
1159езат{ 216 ептоторю|еп РНапеп шй гоЕ-ригриг-Ыачу!о- 
-1е ег ВИмепЁатЬе \магеп 63 (29%) НитштерНапгеп. Ег па 
апп \еЦегз Ч41е ешп2еш ЕагБепетирреп епапег хесепаБег- 
осез4е!{ ипа кКошшё хи аеш КВезиЦаф 4азз ипфег аеп веЬ 
Ыйвеп4еп РПНап2еп Чег оБеп сепапиеп ЕашШеп 23%, ищег 
еп го{-ригриг ВВеп4еп 28% ипа ищег еп Ыаи-мо]ей Ы1- 
пепаеп 30% Нитште!рНапхеп 2и Ни@еп зееп, ипа зсвте + 
апп \ОИсЬ: „О1е Р!Шегеп2 2\1зспеп 23 ипа 30 зсвей{ пит 
11с6{ $0 9105$ 2и зеш, Чаз$ $1е а1$ Етоебз епег сег1с+ееп 
ГасНтиоя егКапп{ \уег4еп тиз${е.“ | 

Пасезеп 1455 сп ш ег Та пс еш\мепаеп; @е 
Етасе |1е9{ аБег м1ейпебг 0, оф 4ег ешеезсШасепе Ейце1- 
шпоз\уео п1сВё еф\ма аП2иотоззе ЕеШегаие еп 11 э1св зсВИез5+. 
М/Л1е зсвоп оБеп аизееЁавг{ \митгАае, уеграЦеп $1с6 п1сВЕ аЦе 
Ниште]п Беш ВИепЬезисв 1п ©1е1свег \!е1зе; ез Капп Чапег 
Чигсь уоту1есепае о4ег у1еПе1св{ зоэаг аиззснез$Исне Вегйск- 
$1спНеипя пиг мешоег о4ег °аг пиг ешег е!121°еп Ниште[ат{ 
еп ии аПхетешпеп оАп2ИсН Ёа1зсвез ВИЯ епёз{ещеп. $50 13% 
2. В. е Ашптабте 4ег СагуорйуЦасееп ищет ие Нишше! итеп 
Беге{$ апЁесН{Фаг. \!епп аисН 2. В. 5Иепе (па еше з4атК 
уоп Нишше]и Безисье РНапге 15+ (йБт1сепз епёеве ез $1св 
шешег Кепп{и1$, об ез @1езе АтЕ 13 Че уоп Киз1ег ищет 
еп \е15$]авепаеп Айеп а15 Нишште!]ате Безе1свае# \ша, 
Ча ег а1е Аг{еп ]а п!сВ+ патеп{ИсВ апЁаВт®), зо ут з1е егз{епз$ 
Досв пиг уоп епег ап БезсптАп еп Да! уоп Ништеацеп 
БезисВ+, уоп апаегеп аш 51есвеп Оце {Шесепаеп ]еЧосв гезе]- 
1145519 сепие4еп, х\мейепз аБег аисп зерг ВаиИе уоп ешег 
еп. Отарре уоп Ништеезисвеги гесета$$1е Штез МекК- 
{атз БегаиЪф, Капп а1з0 \оВ] пасН ег уоп К и$1ег сесерепеп 
РеНи1оп пс а „Ниште! име“ апзезргосвеп \мег4еп.! 
Рез21]е1спеп сенв{ 41е ПоНе ДаБ| 4ег сеБеп уоп Киз|ег ап- 
сей еп ЗсгорршШагасееп з1спегсЬ ищег апЧегет аисв ап 
Че А/есогоорйи5-/ипа Меатругит-Айеп гигаск, Беез 

1 ($ 154 Фе ет \меНегег Ве\е!5 даЁйг, 4аз$ аи @езет \\Меде ет жиКИсв 

ти тедептз{еПепаез КезиЦаЁ мор! ше \мта еггеср{ \мегдеп Кбппеп. `Метег 

Метипд пасН пй$$еп, ит Фезе Ргаде оекИу ачЁ з{аН$Изспет \еде 2и 
Кагеп, Че Наттеагеп ет2ешп ипд ипабБапа! уопетпапаег — ип@4 2\аг 

аи Сгип уоп ЕгеЙапаБеорасипдеп — ип НтЬсК ауЁ Фе Веуог?идипд 

дег уегзсШедеп!аг деп уоп 1ппеп Безис (еп ЕийегрНЙап2еп ип{егзисН жегдеп. 

-Ег5Ё дапп \мта Че Егаде пасБ 4ег Веуоггидипа 4ег етеп одег апдегеп В!1- | 

{епЁагБе етдеийа Ёг Фе етхе]пеп Нитте!а“еп ип Безопаегеп ипа Р@г 

а|е — 2. В. теецгора1$сВеп — Айеп ип аЙдететеп БеагА\ог{е: мегаеп 

Кобппеп. 



Нчтте!п а!5 В{епЬезисВег ИЕ 

- ипрез{ге{Баге НиштерНап2еп, 41е абег аисп \м1е4ег пиг уоп 
е1пег БезспгапК4еп Даб] уоп Ниште]а еп БезисВ+ хи \мегАеп 
‚рИезеп. Аиз а] ет уогерепа Апое! ай еп мШ ез пиг аапег 
зспепеп, 4аз$ 41е уоп Кио[ег ш, зеапег ТаБе!е апоей ап еп 
ГаШеп Кешеп Уего]е1срз\егё Без1{2еп, Аа апзспешеп ацсВ 
3о]све. епошорюе РЙапгеп шиИБегйси$1св ий мигаеп, @е Ёат 
Наштеезисв а@БеграирЕ п1сп{ о4ег пиг ЁРаг еш;еше Аеп 
Чауоп ш Венасв{ Коштеп, Е$ пй554еп ао аПе @1езе РНап- 
реп уогегз{ аизоезсшееп мегАеп. Раз з1сВ апп егоеБепа4е 
-Кези Та \уйгае з1спегИсв посв аеи свет а1з аз Уегнаи$ 15: 
29% зргеспеп. АцЁ ]е4еп ЕаП зсве1ё ши ш @1езег Етасе аз 
1е124е \!отё посн п1сб{ сеЁаПеп 2и зет. 

Рег хмейе Беге!{з егмаби{е Сез1сзрийК уоп ет аиз 
шап епе еуепиеПе Веуоглихипе эе\15зег ВИцеп?агЬеп ищет- 
зиспеп Капп, 151 пип ег, об п1сВ{ @1е е!п2ешеп Ништеанеп 
`Безиши{еп ВИцеп{атреп аей с уог апаегеп еп Уог2ия 
сереп. \\1е 1с6 зсвоп ап4егпог{5 ©е2е!о{ НаБе!, зсвеш ши 
{файзасвисв зерпг уе АаЁйг 2и зргесБеп, 4азз епе 4егагИее 
аг{зреИзсве Веуоггисипе ое\1ззег ВИцепЁагБеп зе{епз ет 
е1п2ешеп Нипыпеа еп фтаёзасвИсь Без+еЪ+. Зо \1е] пиг Бекапо{ 
131, чп Чегагиее Уетгзисве посв сб имегпоштеп \мог4еп, 
а1з0 Уетзиспе шИ пиг ешег ешт215еп. Ниште]ат{, Че зузе- 
шайзсв Чигсь Негапленипе пиг микИсвег МеиЙпое, а]50 пось 
п1с6{ аизоеНосепег ипа ши ВИеп гизаттепоетоелег [па1- 
у1цеп, ацЁ еуешаеПе апоебогепе Ншпеипе ги се\1$5еп 
ВЦ{еатбеп оергаЁ \мегАеп $01. 

ЭсВПеззИср 15% ип ГДизаштепваие ш!. ег Ведепипе 
Чег ВИепГагЬеп посб @е Етасе уоп Пуегеззе, аиз \меспег 
ЕпЁегпипо 41е В] Шеп, Б7\м. Шге Еа!ге посВ уоп 4еп Ништешп 
\мавтоепотшшеп \ег4еп Кбппеп. Аисб Шег $4й17е 1сп писв 1 
‚мезешисвеп аиЁ Че Уегзисве К из[етг$, ацз 4епеп Петуог- 
сев, Чазз зеБзуегз4Аапайсв 41е Огбззе ег ВИе, Б7\м. аег 
ацЁ г угкепаеп ЕагЬНаАсве уоп азс ао оереп4ег Ведещиия 
131. Гго+2Ает 151 ае ЕпЁегпипе, аиЁ мене 41е ЕагБе посв 

‚ аеи{1сЬ \мартоепоштеп \ита, Бим. @41е посв ешеп Ю1сапоз- 
геНех Бе! Чег пабгипозисйепаеп Ниште! аи$165$4, егзфаииИсв 
сетие ипа Бетао{ Бе! огоззеп ВШЁеп (50 шш Бигсвттеззег) 
61055 50 сш, ше!5{ зоеаг посв мепеет. 

ш епоз{ет Дизаштепваптее п! еп Бе!4еп еБеп Киг2 
егланп{еп ЕКаЖюотгеп зе! { пип 4ег апе уисписе ЕаКфог пп 
- Кошр/ех 4ег сесепзе11ееп \№есвзеБе2л1енипсеп 2\/1зспеп ВИеп 
ипа Нитте]п, патЦсь @41е зосепапи{е В1итепз{е{ 1 Ке1{ 
'4ег Ништеш, а1з0 Аег Отзапа, 4азз @е ши 4ет Ро[Пеп- 
заште]п Безсва {еп Нишше мейоепепа еше Уеги11$спип я 

1 В. Р1ЕЕ!опг: Апа!уНзсВе Игегзиспидеп ап деп НиттеГаипеп 

дез _\/ИНозспа- ипа []ип-@егдез шп Вч!дайеп — МИ. `Ву19. епё. @е5. 

ХГ (1940), р. 101—137. - 
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4ез РоПепз уегзсшеЧепаг ег РНапхеп уегтееп ип ет- 
св Копзедиеп{ — хипип4ез{ мавгепа епипа4еззе]Беп Фат- 
ше]аи$Паое$ — пиг ВИ{еп 4ег <1е1спеп РНапхепаг{ Безисвеп. 
Зе ${уегзапаИсв Безайсеп аисн ег ме ап4егпог{$ Аиз- 
папшеп 41е Кесе] ип тап Нп4е тапсЬта! апась Ниште]- 
шагАцеп, Че ш Шгеп Котгосвеп ен с 4еп РоПеп ует- 
зсеаепег РЁЙапхеп 1табеп, \аз шапсЬта| 1е1ср{ ап 4ег Уе!- 
смеет ат! Ке! 4ез РоПепк№@трсвепз 1езоезе! мег4аеп 
Капп. А1$ Весе| Коппеп мт ]е4ось ‘мо аппертеп (ип @1е 
РоПепии{егзисвипееп, @1е 2. В. хоп Не9? ап Нишшеш 4игсВ- 
осеЁарт{ \игаеп, Без4Аноеп Ч41езе Аппавше \мейсевепа), Ч4аз$ 
\апгепа епез Затшште]аи$Нисез 11 егзфег [ле пиг ВИ{еп аег 
о]е1снеп Аг+ БезисЬ{ \мегаеп. Н!ези зе! аПега!1$$ БетегК+, 
Чазз 41е Ниште]и Бе! шгег Мабгипеззисве, а150 1 Везфгереп, 
16$°11сН3+ газсп 1тб®ПсЬз{ у1е1 Мек{аг аиЁхипеншеп, п1с6+-30 
\ав]ет!1зсп эт, ипа ЧааБе! аись В еп уетзср1ле4епег РНап- 
2епагеп Киг2 Ии\фегешапЧег Бе Шесеп шооеп; Ч1езег Еа! 
ТИ абег пиг 401{ аиНаПепаег ш Егзсвепипо, \о еше ${атке 
Нац пе ©[е1спагисег РНапсеп ап уегаИп1$таз51© К]ешпето 
Ваише !еЪ 4, \уаз афег — ме ми зрафег посп зепеп \мегаеп 
— осега4е Бе! 1ур1зспеп Нитте!иНегрНапхей уегна{и1таз- 
510 зе{еп гит. МИ Ч1езет Вез{гереп, пбэ11св$1 пиг ©]е1сп- 
агноеп РоЦеп 2и заште, 34е!{ ш аиНаПепает ЕшК]апя 
ег Отз{фап, Чазз сегадае ш @еееп, мо 41е Нишмеш ешеп 
Бонеп Рго2еп{за{2 Чег Ар!Чеаипа аизтасвеп — а150 2. В. 
ип Носрееытее —, еше Аегагисе зфагке НаиЁапе уоп Нит- 
те! егрИНапхеп БешаБе а1!з аз Могша]е апоезенеп мег4еп 
Капп. Паш! АгАпоЕ з1сВ ешешт аБег ипуШКагИсВ аег дедапКе 
аи!, Чазз Ч41е зобепапще „Ватепз{енеке!!“ Аег Нашштеш о. 
у1еГасп баг п1с0 деп Ниттеш 2иоезспиеБеп 2и \мег4еп 
Бтаиср+, зопаеги ум!е]терт ет Ошз+апа, ааз$ Че Ног1зИзсвеп 
\Уегпа{1п153е Шгез Ешосее{ез — а|50 Чаз шаззепваНе \Уог- 
Коштеп }е\ме]$ пиг мешоег ЕиНегрНапхепа {еп — @1езе Вш- 
шепз{екей{ а! пафагИспе Ео]ое пасн эзсн 21енеп. Р1езе 
Етасе рг!п21р1е! 2и К!агеп Б1е1Ьё аисн пп мезеп{Иснеп пебеп_ 
епоерепаеп ЕтейапаБеорас{ип&еп 4ет Ехрегипеще уотБе- 
паЦеп. Апззепошштеп 3114 ааБе! ]епе аисв Бе! Ништеш Бе- 
Капп{ сехогаепеп РКаПе, 1п АЧепеп тафзасЬ Исп ешпе зо мей 
серепае АБпапе1кей 2\15спеп эе\1ззеп РНап2еп ип Шгеп 
Нитште!ез+Аибеги $1сн Бегаизое р Ае{ ра{, Чазз Аег еше Теп 
онпе 4еп ап4аегеп п!сЬ+ о4ег пиг зерт КашшегИсВ 2и се4е]- 
реп уегтая. ш 41езеп ЕаПеп ВаБеп чит ез а1з0 #ме!е1о$ ши 
епег аиззегог4ептё Исп зрелаЙзе еп Ватепзченекей си фиш, 
етег Витеп${е яке, Че Беге{$ ег Мопорвазе уеет В!е- 
пепа{еп панекоти, | 

2Р. Нед: Ро|еп оп НитЫе-Веез гот Моуауа Гет[!уа — Юер. 

Зет. Кез. Могу. Ехре4. Моуауа Гепщуа 1921, Кг1$Ната 1924. ‹ ых 



Нитте!п а!$ ВИ\епЬезисвег >. 

Ре Ёйг етеп егго1дге1спеп Нитте!езисв егГог4егИсВеп 
погрво|!о915сВеп, рНу$1010915<ПВеп ипа Ы9010915спеп 

\огац$5е{хипдеп зе{цеп$ 4ег РНапхеп 

Масп4ет мт ип уогрегоенепаеп АБзсний+ Че эгип е- 
сепаз{еп 41е Ништеш БегеНепаеп ЕаК+огеп Кеппеп э@егп+ 
вареп, @1е а1$ мась ное Уотаиззе{типе г аа ДизфапЧекоштеп 
4ег меПасн зо шшсеп \Месвзе!Бе21епипоеп 2\15зспеп еп 
НиштерНап2еп ип@ Шгеп- Ниттеезисвеги егкаппё мегаеп 
111$$4еп, моЦеп уг ипз ]е{2{ 4еп еп 5ргесвеп4еп ЕКаКогеп, 
зомей $1е $1сП аиЁ а1е Беуог2из{еп КиНегрНап2еп ег Нит- 
ше] Бе21ереп, хиуеп4еп. 

Веуог ми аБег аиЁ Че уегзсшедепеп Е!12еМаКфогеп 2и 
зргеспеп Коштеп, шосВ{е 1св Беге{$ ап Ч1езет Оце ацЁ еше 
йБеггазспепе Та{засНе уегуе!зеп, пашИсВ аиЁ еп Отзапа, 
Чаз$ а13 мас|иезе Ниште!иегрНаптеп зо1све АЁеп егкаппи 
\егаеп, 41е — \епп аисв оН йБег мейе Знмескеп лешИсп 
зе!еп аиЙтгеепа — шапспепог ш бгоззег Мепоее уог- 
Коштеп. Раш! зепеп \уш ипз Шег епет ицетеззап{еп Апа- 
10501 ш Вегие аиЁ Че зфааеп  ИЧеп4еп — ип аБег аисп 
ап! К]ешпет Серефе га епёз$1© ${атК сераиНеп — Нитше]п 
сесепйЬег. Еаз+ аЦе ег пасбз+епепа 1ш 41езег Атоей Бевап- 
ае!еп НиштерНап2еп зш@ 4аЧигсь аиз$зе2есппе{, Чазз з1е 
— хип! ез{ бг1Исп — таззепваЁ аиНтееп. МИ Чет таз- 
зепрайеп Уогкошшеп е!пег. е!п21оеп Аг{ ап ешипадетзе еп 
Опе 151 аБег посп п1сВ{$ зеап. Бег Ниште!${аа{ йБег4аце!{ 
пп УепаиЁ е1пег $а1зопл шеНг а1з 6105$ еше е!п212е В щере- 

‚ по4де. Еше зисриее Уогаиззе{хипя Ёх аз Оедешеп 4е$ 
Нашше]5{аа{ез 13+ Чавег, Чазз ш егге!срБагег Маве (ипа 41е 
Нишшеп эзсвешеп Бе! уейет пс зо мейе Заште]аиз Нясе 
2и ищегпертеп уе 41е НошоЫепеп! пи УепаиЁ аег $а!5оп 
уегзсшеепе шаззеппа{ БМйвепае Ниште!рНап2еп т! аше!птап- 
Че {о]5хеп4еп ВИ\{е2е{еп уотпап4еп з1па, ит ее э]е1снтаз$1ее 
\Уегзогоипо ег Ко!оше ши Мабтипе 2и вемане1з{еп. П1ез- 
БегаосН уоп пиг апоез+еШе Опегзисрипееп паБеп Че аБет- 
тазспеп@е Тафзаспе егоефеп, 4аз$ тапсве НиштерНаптеп пит 
\епое Табе а1з Ниште{!иНегрНаптеп ш Ве{масв{ кКоттеп, 
ип 4аз$ пасп 41езег Дей` епе апаеге РНап2е, Че БзНег 
уоп еп Нишшеш Ёа5{ писрё БеасЬ{её \уиг4е, ап 5+е]е аег 
егз4еп ИЕ. 

Зошй БаБеп мт а!$ м1еПесв*“ Фе мисвие${е Уогаиззе+- 
_2ипе, Че ап еше Ёаг Ништеш аз ЕиНегрНап2е ш Ве{асН 

1 Мо|1+ог (А. Мо|1+ог: УегзисВе, Беёге Репа 4а$ „Огё$- (тм. 

Чедеп${апаз-) @едасЬ+п15“ уоп Ар!4еп, Зрнед!Аеп ипа Уезр!4еп — 7001. 

Ап2. СХУП/З-4 (1937)) з+е!{е Чегагиаде Уегзиспе ши [араапиз -85 

ап ип4 Г!ап4, д4аз$ ЕпРегпипдеп уоп теВг а!$ 2 Кт (4е 4е Ниттешт уоп 

Шгет Мез{е хеддезсвай уогаеп \магеп), пс НЕ тег гигискаеРипаеп хигдеп 
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кКоштепае ВИ{епрНап2е сез{е!{ мегЧеп п1и$$, @41е егкапп\ф, 
Чаз$ $1е — пебз${ еп ип Ео[<еп4еп посв о" 
Е1сепзспаЙеп — уог а|йет ш аизтесвепаег Мепсе 2иг Уег- 
{а<ипе з{ереп 11$$. Дабе! тиз$ еше РНЙап2епаг* аБзо]и{ п1сВ% 
зе{еп зе, 10124еш аБег БгаисЬ $1е — аисб \мепи аПе зоп- 
5{сеп \Уогаиззехиибеп Иг еше НитштерНап2е сесереп 
зспешеп — посН [апое п1сВЁ а1$ НипинеНаНегрНап2е ш Ве- 
{гасЬ{ 2и Кошштеп. Е сепйо{, 4аз$ $1е 035 ш ЕшЕеехет- 
р1атеп ИБег этбззеге ЕЙАсНеп (\езеп, \Га1а16$5еп, З1ерреп, 
ЧебтозтаНеп е{ф2.) уегз{геи{ аи ИИ, ит з1е Беге!{$ а1$ \1сВ- 
Ноеге ЕимегрНапте г Ништеш аиззсве!Аеп 2и 1аззеп. Ра- 
ши 34е6{ аись п Дизаштепраие, 4а5$$ шапспе РНапгеп уоп 
Чет ешпеп Атщог а[5 аиззезргоспепе НиштеНаНегрНапеп 
сепапп{ мег4еп, уоп епет ап4егеп Ашюог 41ез афег ш АБ- 
геде зезфеП уиа. П1ез 151 1е41еИсп еше Ео]5е ‘Чауоп, 4аз$ 
ег егзфе Аиог зеаше Веорасвипеоеп ш ешег Оесеп апэе- 
{её ва, мо 41езе РНапхеп |оКа| 'Чегаг+ НаиНУ апхинеНеп 
\гагеп, Чаз$ $1е еБеп а! ЕиНегрНапхеп Ё1г а@1е Нишшеш ш 
Ве{гасВ{ Кашеп, \мабтепа ип Еотзспипязое1её 4ез 2мейеп 
Апфогз 41езе Уогаиззехипе п1сВ+ хийтгаЁ. $0 Ши {сн 2. В. аБег- 
2е1°1, Ч4азз шапсре //и5сай-Атеп ш Оеме+еп, мо @41езе РЙап- 
2еп тер!-меп1оег шаззеппай аиНтефеп, з1сВегись зфатК уоп 
Ниттешп БезисЬ{ мег4еп, АвпИсв ме 1с6 ез 11 4еп Кродореп 
егз{та!® Бе! Ат Беоас4еп Копше. №е ш шешег [апе- 
апгоеп Веорас ип {АнеКей копие 1св НишшеШезисН ап. 
АИшт-Ацеп 1е$154еПеп: Аш Ве! Мекеп ш аеп Кводореп 105 
Фе Нитте!аг+ Вотьиз ругепаеиз Р6г. сетезат шИ Чет 
т $0 {АизсНепа абиНсЬ зереп4еп В. @соа К т1есВБ. таз- 
зеппа ап Чет 401+ — пиг аи ешег ЕЙАсве уоп мешееп вап-. 
Чег{ Оцадтанте{еги — 2и АБег{аизеп4еп уоткоштеп4еп 4+-, 
Пит Я тсит. Опа 4егатизе Ве!зр@е Кбпи{еп пос 2ав|- 
гесре апзеЁавт{ \уегАеп. 

154 Ч1е етзфе ипа у1спЯоз{е Уогаиззееипя егЁаШ, дапи 
\егаеп зе{еп$ 4дег Нимтеш посп еше Кефе Апотаегипеп 
ап @1е уоп Шпеп 2и Безиснепдеп РНап2еп зезфеШ. АисП @1езе 
Какфогеп Кбоппеп мт медегаш ш з01с6е шогрво|о21- 
зсвег ипа рпуз1о0|оз1зсВег Ат{ гизаштен!аззеп. 

Оп{ег деп шотгрно!об1зсвеп ЕаКкКфогеп зрей — 
уе Беге1{$, егмАНп+ — 41е В1а{епЁатЬе еше Зегуотгазепае 
КоПе а!з Ашоскипезпи еф О1езе Апоскипэх 4игсв @е Кате 
\аА уоп еп ВИмепбко]оееп а1[$ зобепапп{е „Еегпап]оскипя“ 
Бехе!српе{ ип ег „Мабашоскипо“ аитсв аеп ВИМепаяй- 
сезепаБегоез{е 4. Мг рабеп зспоп мейег офеп хезенеп, 4а$$ 
Че Ниште] зе! з${ Бе! этоззеп ВШеп Чигсь 4егеп ГагБе аиз 
п1с6{ огбззегег ЕпНегпипя а|15 аз ег ешез паШеп М:ег$ 
апое|оск{+ \егАеп. О1езеп Читсь Уетзиспе егм1езепеп ТаЁа- 
спеп 1$4 п1сН+5 ещеесепхивайеп. Ншеезеп зш@а ми 2меЦе!- 
105 депбИеф еше посН \мецег геснепае „Еегпапоскипя“ ап- 
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2ипершеп, 41е э1спегИсь аи Чет \№Месе йБег 41е Оегисвз- 
\автпертипя ег{о]51{. Е$ 1${ а! панери $1сВег апгипентеп, 
Чазз Гаг Ч1езе Еегимабтпертипе 41е Ю1есрогибреп ипа ЕЮ1есв- 
Кесе]! ап 4еп Е&Шеги, г Че Маб\уабтпевтипо Б1шоесеп @1е 
_Эшпезогеапе ап еп Таз{егпи ш ВенасЬ Коштеп. Апаег$ 
Пеззе з1сп Ч4аз АиЁНп4еп еголе ег \/е1Чер!А{2е о{{ аиз зейг 
стоззеп ЕпЁегпипееп \о|Н| п!сВ{ егКЛагеп. 

Ме 1сп Беге!$ \меШег оБеп аизештапаегеезе{24{ паБе, 
зспепеп ип а|1хете!пеп 41е ипз аппКе]! егзспетепАеп — а[50 
го{-ригриг-Ыаи-у10]еНеп — РагБеп епеп огбззегеп Ап1оскип83з- 
ге12 аиЁ @е Нишштеш аизрийБеп а!$ Че ПеПеп — \ме1з3- 
отйпИсв-2еЪБеп. Огапо{ э1сп ешеш 41езе Уегти{ипе Бегей$ 
Бе! Ветгасв {ип ег Ниште]а а1з Оезаш+Ве!{ апЁ, зо хемши{ 
51е посп шерг СезфаЙ Бег Оп{егзисвипя ег Беуогргиз{еп 
ВИчепЁ!атБеп зе{епз ег е!1п2епеп Ниште[аг{еп. ТаБе]е 1 2е124 
Чезе Уегпа{п15$е ш @Бегхеисепаег Реиц{ИсвкКей. Апз Шт эев+ 

’Бегуог, Ча$$ э1сп п1сВф паг 41е уегзсшед4епеп Ниште[аг{еп 
;1етисВ уегзсше4еп уеграЦеп, ез 151 аисн аиз Шг егз1сВ+1сВ, 4аз$ 
3е1Ь5+ 41е НиштеГаипа Виапепз а1з Чезат! Ве! Бе{гасв+ей 
сап2 ацззегог4еп{Исв зфатК 41е Ыаиу!о]еНеп ЕагБеп аПеп ап- 
4егеп Беуог2и$21. Оег ТаБе!е \мигае 4аз ип Лабте 1939 эе- 
зашшей{е Ма{ег!а|, зомей ез ши РийегрИап2епапеаБеп ует- 
зепеп \маг, гистип4есеес{; ез Папае! з1сп ЧаБе! ит 1389 
Ехешр]аге, Че ап 27 уегзсше4епеп ЕиЦегрНапхеп егоеше 
\игаеп. \/1г зереп, 4аз$ ап \ме15$Швепаеп РЙап2еп зай 4ет 
аи! Огип4а Аег РНап2епапгаь| 2и егмаг{еп4еп 159% пиг 5'30%, 
ап еп се ЪЫйвепаеп за 19% пиг 10`50%, ап 4еп го+-ри!г- 
ригЬ]йпепаеп 31а 26% пиг 19`10%, абег ап еп м19е{- 
аи йвеп4еп 3{а{ 409% зозаг 65:10% егБец{е{ мигаеп. Базз 
Ч1ез Кеш ИиЁаПзегоеЬп1$ 154, себ аи еп ВезиМа+еп гаБ]- 
теснег апегег аБег апа]обег От{етзиспипоеп Пегуог, @1е 1сВ 
апаег\уа!г{$ апоез{е{ паБе. 

Масп4ет 1сн ©1аибе, ш Уог${евепаетш ши 21ешИсКет 
РешсЬке{ 41е п!с6 сешпее Ведешипе ег. ВИцепЁатЬе 
паспое\м/у1езеп 2и ВаБеп, шосШе 1сп а1$ 2меНеп Беденипяз- 
уоЦеп тогрпо|0$15спеп ЕаКог Че Отгбззе 4ег В|ите 
(4ез ВШ+епз{ап4е$), Бим. Ште Еез+{1оКе1+{ НегуогНеВеп. 
Варе! зр!е!{ п1сВ{ зо зепг 41е К] ешпей 4ег ВИ{е еше КоПе 
а13 Шште сегпое Т1еЁ{е. \Мт паБеп зспВоп мейег офеп хезепеп, 
Чаз$. 41е ВИие зо себаи{ зе тиз$, 4аз$ 41е $!2еп4е Нитшше] 
Бе! уотоезтеск(ет ВЮ й5зе| пип4ез{епз$ зо посп йБег дет пек- 
ТатГартеп4еп ВШ{еп+{е!| з$И2еп пиз$, Чазз @1е з4е!е КВ13зе]- 
зспе!Ае ЧаБе1 п1сВ+ Б1п@ег+. Зша 41е ВИцеп Чавег зо Насв 
сераиф 4аз$ Ч1езе Мшипа!еп етпипе п1сЬ{ егге1с5{ миа, дапп 
Кошшеп з1е а!5 ЕКийегрНап2еп г Нитштеш п1с6ё ш Ве- 
{гась{. Рапег Коп1т{ ез, Чазз В{еп Б2\. шИотгезсептеп, Че 
уоп ап4егеп шзекеп — ип аисп Ар!Чеп — зейг з{агК БЪе- 
зисЬ+ уег4еп, уоп Ништеп пета1$ БеасВ{её жег4еп; Шегвег 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во, Кн. ХИ, — 6 
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сенбтеп переп у1е]еп ап4егеп 41е ше1з{еп Стис!егеп, ОтЬБе]- 
Шегеп (Аизпабте 13 пиг 4аз зерг Наз{шее ип иешисЬ 
не аное Егупошт), Епрногеп ипа @41е Аезеаа- ипа уме 
Уегошса-Агеп (\ме]сн 1е{24еге аисн уоп Кешеп Ар!4еп зебт 
зЗфагк Безиср{ ууегаеп). Ве! 1[е{24егеп аПег4тя5$ КошшЁё посв 
01120, 9а$$ у1ее Чезег Агеп Чегаг{ 2аг{ сераи з1ш@, @аз$ 
$31е еше Нишше] саг п1сВ+. 2и фтавеп уегтосщЩеп. РашЁ аБег 
Кошшеп мт 2иг паспз{еп Уогаиззеиие, патИсп 2иг Еезие- 
Ке1{ аег ВИЁе о4ег 4ег шНогезхепа. Ез 151 КМаг, 4аз$ $0 зспмеге 
Т1еге ме 41е Нишше]п аицсь ешпег 21ешИсв На 1ееп Оп- 
{ег1асе Бе{а!еп, ит $1сВ Чагап Бейи ФаисаКк{ Тез{КМаштетп 
21 Коппеп. К] еше ипа 2аге РНап2еп ши зсЬ\асвеп ВИ\еп- 
зне!еп о4ег шНогез$2еп2{тасеги Коштеп абег аисН апп Ё@г 
деп Ниште!Безисй п1сЬё 1 Венасв+, мепп @41е ЕшреБ ще 
Че еБепегуани{е егогаегИспе Т1еЁе Безаззе. 

Ач$ аеш ЕБепхезая {еп сеП{ пегуог, 4азз уоп 4еп Нит- 
шеи огоззеге ип з{Агкеге ВИ{еп (ВИцепз{Апае) шй еЁмаз 
Не{егеп ВИцеп еп4зсшедеп Беуог2и${ мегаеп. Пе ТлеЁе зрей 
ЧаБе! п1сб{ Че аиззсШаесерепае КоПе, 4а 41е МепггаВ] 4ег 
Нишште]аг{еп хепйсепа 1апзе Киз$5е| Без1{24, ит аисН аиз$ Ь1$ 
2 сш Нееп В]{епзс пей, 11 @1е $1е пбсп$еп$ посп ши 
ет Кор е1п2иагпееп Бтаисвеп, ши Его] аеп МеКкфаг 2и 
зспбр{еп. 1$ Ч1езе ВИмептапаип® посв мейег, $0 4аз$ Че 
Нишше] аисн пос ши 4ет Твогах (тапсВе Эсторви]ат1асееп, 
ГаБа{еп, КапипсшШасееп ипа РарШопасееп) е!п2и4гпсеп уег- 
тбоеп, Чапп Капп 4ег ВИцепзспа епёзргесвепа +1е{ег зе!п; 
154 41е ВИчептапаипя абег посн мейег ипа эеза е+ з1е аз 
Е!шзсн реп 4ез сап2еп Т1егез (у1ее ЗсгорюШапасееп, Ва- 
пиосцасееп, [.1|1асееп, бепапасееп ипа-Сатрапшасееп), аапп 
Коппеп 41е Ниште]п зе] тедепа 1ш посВ этгоззеге ВИцепие!ея 
уогагияеп. Рабег Котт{ ез, Чазз ВИ Меп ши ЗрогирИ4ипееп 
зепг ВАиН® ©ап2 Безоп4ег$ хегпе уоп 4еп Ништеш Беуог2ия{ 
\егаеп, \моБе! ез мешИсв ©1есней!15 15 об 1езе „эЭрогп- 
Ы]4ипя“ еше аиззегИиспе (мата, СогуааИ$, рерштиит в.) 
151 одег еше шпеге ме Бе! еп АсопЦеп и$\. 

Набеп. уг зошй 41е эасиНя$еп шогрпо]оя1зснеп ЕКак- 
+отеп, Фе звйепз ег РИапхеп а15 Уогаиззе+тиио Ёаг ойпзНееп 
Наште!Безисн усе эта, Кеппеп э@егпф, зо В1е1Ь+ ип$ гит 
5св/155$ пиг шебг, аиср посн епеп рпуз101оз15свеп 

— БаКкфог 2и епуавпеп, 4еп уг 1 УейаиЁ аег Б1знегсеп 
Аизешпап4егзехипоеп зспоп уетзсп!еЧепИсв ‘зез4гей{ паБеп, 
пашиср еп ВИ{епаиН. \М/е Бегей$ егуариф, зспе4еп аПе 
Витепайе, Че аш Ар!аеп пп аПоешетеп ип@ ап @1е 
Нишшешп пп Безоп4егеп абз+оззеп4 \иКеп, уоп уогппегеп 
аиз. Шегпег сепбгеп уог аЦет }епе Вштепайе, 41е тапсвеп 
ЕПезеп- ип Ка ег]итеп есепфашИсв о $1149, пашИсв ап шт 
\Уегуезипх БенпаЙсве огоап1зсве $иБз{ап2еп зетаппепае 
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Витепайе. О1езе зосепаппеп „14010о1А4еп“ ОБаНе! зша 
ип{фег ипзегеп РНап2еп уог аПеш еп Аго1аееп ипа А!г1$10- 
|1осШасееп, а1з0 АигтсЬ\ея$ уоп Нутепор{егеп вепиедепеп 
В еп, есеп. \Мецегез мег4еп аПе ]епе ВИеп уоп аеп 
Ништеп Фепиееп, 4егеп Оий апипо1Аеп СвагаК{ег ва. Ди 
еп ап!по1Аеп ОаНеп гесппе{ тап }епе з1св ш аег ГаЁ уег- 
Бгтецепаеп ЕКесп${оЁе, Аепеп епёме4ег ритаге, зекипааге 
оЧег Тегиаге Ашше гисогипае Песеп, ипа Бе! аепеп епёхе4ег 
еп, 2\№е: о4ег аПе агег \№аззег{оНафоте 4ез Аштошак$ 
Дитсь еп А!Кковога Ка! егзе{2{ зп. Уог аПеш зрей шШетг 
аз Тите ту ат еше КоЦе, 4аз аиззег ш аеп \е1354огп- 
еп \мавтзсвешИсв аисп ш 4еп АбпИсв аиНеп4еп ВИ еп 
уоп Р/Гиз, МезрЦи$, богфиз, Зрёгаеа, Согпиз, Утфигпит, 5ат- 
рисиз, Сетай$ ипа Вегтфегх епваКеп 131. О1е ше {еп @езет 
ВИщеп \уегАеп зепг з{4атК уоп Соеор{егеп Безисв{, аБег пиг. 
зепг зеМеп уоп Нушепор{егеп, 1шзБезопаеге Ар!аеп, ипа Газ 
01ета]1$ уоп: Ништеп. Еегпег э1ша ВИ“еп, 41е рага по1ае 
РаНе аиззгошеп зерг зейеп уоп Ништеш Безисв+. Ди @езеп 
РаНеп себбгеп БбсЬ$маБтзсвешИсЬ Ч1е]еп1ееп, @1е Вегуог- 
сегиЁеп \егаеп 4игсн Уа]епапз&иге (Уаейтапа), Ре!аг5опзаите 
(Юо5а), Опап 8 ег (Уй5, С!еайзсша), аБег аисВ ег 1ап- 
аепаиЁ (Та), Масвесвайепаи (Рашга, Мапагазога) е12. 
\У1е]е Ч1езег ВИмепайНе зша Ни ап4еге Ар!Аеп уоп аиззег- 
огаеп с ашюоскеп4ег \Микипе, апЁ Че Ниттеш @Беп з1е 
Ке!пе!1е1 Ап21епипозкгаЁ аиз. ЕпАПсНн мегАеп аисВ 41е ше1з+еп 
ВИцеп, 41е ешпеп @ег зосепапи{еп Бе1201014еп РаНе аиз- 
$з{готеп, 2и1е1${ уоп Чеп Нишшеш сепие4еп. Шегег эепбгеп 
лешисп у1ее УегпЧипхеп, ме Чаз Еиеепо! (Руапиз), ег 
Суппату!а ово], 4аз ЗаПсу1а]Аепуа ($ ргаеа), Чаз Киатагт 
(Азрегша) ип 4аз Уайт (Нейогоршт), Тегпег мантзсвет- 
[св аБег аисп Че Райе уоп 5уйтеа ип Сусатеп, хите!$1 
РНапхеп, 41е зепг моН а1з Нишше!рНап2еп ш Ве{гасв{ Катеп, 
аБег ЧеппосВ уоп Шпеп ше о4ег паг с@есепИсв (5уйиза) 
аш{оезисп{ \уег4Аеп. [св з4ейе п1сН{ ап, 41е Отгзасвеп шеЁаг ш 
еп спетизсреп Ел1еепзспаНеп 4ез РиНез 2и зепеп, ег ип- 
зегет шепзсВИсвеп @егисВзотэап 1е1${ зогаг зепг апэепент, 
аеп Ништеш мабтзсветИсв ипапоепевит 134. 

Аиз аеш Уотз{ереп4еп его1Ъ| з1сп, 4а$$ есеп{Иси еше 
ипегууат{е{ этоззе Даю] уоп ВИщепайИеп уоп аеп Ништеш 
сеп!е4деп миа. Ез эспе!Чеп а!з0 аицз аеп Ни НишшеШе-_ 
исп апзоп$%{еп зее1опе{еп ВШ№{епрНап2еп пепегИсн еше дет- 
Пс #го$зе Апра аз. Рашй шах ез мо аисп 2хизаттел- 
рапееп, Чаз$ \у!ее РНап2епаг{еп, 41е пасп Ваи ипа ЕатБе 

1 Резе Оайе епёз{4еВеп аигсь Фе Сегзейипд еме!5загНадег УегЫт- 

дипдеп; т Шпеп \мегдеп еш о4ег терБгеге Вепго!егпе апдепотптеп ип _ 

ацсН ЗНсК$оЁ, а!50 \е 4аз Шеист, Тугозт, ЭКаю! ипа Шао! (дапег Че. 

Вехе!спипа „шп4о1о1а“). 
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зерг \0р| а! Ниште!аИегрИап2еп зее1хпеф зсшепеп, 4еп- 
посН Каиш ЧаЁаг ш ВенасЬ Коштеп. Везопаегз аиНаПепа 
15 41е5 апп, мепп паспз{уегмап {е Агеп ег °]е1свеп ЕКа- 
иШе о4ег зосаг ег <1е1спеп дайипо ешегзеи$ Ниште!рНап- 
2еп за, апаегегзей$ уоп Нишшеш Каиш БеасЬ{е{ мег4еп. 
50 15{ ез \уавтзсвешИсв 2и егК]агеп, Чаз$ 2. В. ипёег 4еп 
СошрозЦеп еее СаНипзеп зап аиззегогаеп св ${агК уоп 
Нишше!п Безиср{ \ег4ел; шегрег сепбтеп Безоп4егз Че Са+- 
фипееп Сагаии$ ипа Стяшт, Шпоевеп \мта ип Оесепза+2 
Ше2и 2. В. А’гсИит, аеззеп ВИМеп осн 21ешИсн абпись зе- 
БаицЁ $114, Ёа5{ пешта!з уоп Вотфи5-Акеп Безисв+. Авпись 
уегпаМ ез $1сп Бе! 4ег СаЙйипе Сешаигеа; Че тез{еп Айеп 
Ч1езег да Чип \мегеп 50 хи \е-ше уоп Ниште! Безисв+, 
е1п1ое Чагип{ёег абег $11 аиззегог4епИсВ $фагк БеЙозеп. 
ЕБепзо $14 аБзо]а{ п1сЬ+ аЙе СаНипбеп, 62\. Аеп 4аег Ра- 
р1Йопасееп Ниште {и егрНапеп. Оеп з4атк Безисеп @а+- 
фипоеп Ау, Тийит, [ои$, Охуёгор15, Агава! ег. 
34ей{ а1$ @езепза{2 2. В. Юойша сесепйЬет, 41е пиг &иззег$1 
зеМ№еп уоп Ништеш Безасв{ мита. Оп@ зо Кбппеп {а5{ аиз 
аПеп Са Йипееп ипа РашШеп, 41е 2абтесве Ниште{аНет- 
РЙапреп 11 $16 $сВПеззел, еп{зргеспепае Ве1зр1ейе етгБгасв 
мег еп. | 

Диззатте аз епа Коппеп \и а150 Ёез+$1еЙеп, Чаз$ Че 
шотрво]10515сВеп Уогаиззехипоеп зейепз ег Ниште!- ип@а 
зе{еп$ ег РНап2епа {еп еБепзо ме 41е рпу$1010о51зснеп Уог- 
а1$5е17ипеп ег Бе!Аеп Г.еБепзогттеп ип епаПсН $е\1ззе 
Ь1010515спе Отз+Апае (ме сенаиЁе$ |оКка]ез Уоткоштеп) еп+{- 
зспе!4епА ЧаЁаг зшпа, оЬ ез 2и \еспзее2епипееп 2\1зсВеп 
еп Бе!Аеп Гереп${огттеп Коштеп Капп. О1е аиззегогаепИсве 
Мапи! {а окей ег Б1еБе! ш ВетасЬ{ Комтеп4еп ЕаК{огеп 

‚ Баё аБег 2иг Ео]ое, 4азз аи Чег ипсепеигеп Гав! ег В%- 
{епрНапаеп пиг еп ©ап2 сегшпеег Те! а15 гехейиазее Е\{- 
{егрНапхеп г Ништеш ш Етасе кошп\, ипа уоп @1езеп 
15 е5 мле4ег пиг еп К]ешег Те!, ег зо мвейхерепа ацЁ зеше 
Ниште!фезисвег ешеез{е4 егзснешпф, 4аз$ уму Ч41е Шп гтерга- 
зеп|егепаеп РНап2еп а НиштерНап2еп Бехе1снпеп Кбппеп. 
\" шйззеп а150о Бег аеп НиштеНанетрНапттеп есеп св 
2\1зспеп 2мег РНап2епегирреп ищегзспе!Чеп, 2\1зсвеп Нит- 
шей а Негр Иап2еп, 41е аисп ап4егеп Ар!Чеп — ипа меПесв 

° вобаг аицсй посй апаегеп шзекеташШеп ип@ -отапиозеп — 
_ 2асапоисн $14 ипа г $1е а шертуепег тезе]тазз15е 
Еи(егрНап2еп ш Вефтась+ Кошшеп, ип@ 2\1зснеп $0]снеп, 
Че Таз{ аиззсВИез$Исв пиг шебг уоп Нишште ип@ БбсЬз{епз 
посН уоп ешузеп \уешееп ап4егеп, Чигсь Безоп4егз |апое 
Заиомегктеиое аизоехесниее шзек+епегирреп гесе]118$$10 
ип ши Бе! егзе!1еет Ет0!> БезисВ+ мег4еп Кбппеп. [св 
{ее Четпасв Фе Ниште{аИегрНаптеп еш ш еигуБош- 
ро1Ае ипа з1{епорошБо!ае Нишше[!и+егрЕ1ап- 
реп. 
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Р1е еигуБотЬо!А4еп НиттеНиНегрНапхеп 

П1е еигубошро!Аеп Ниште!иегрНаптеп шт ш Ф4езет 
Гчзаштеппапя пиг 11 ешет е!111715еп Веапее пиегеззап{. Ра 
51е пашИсН аиз$ шогрво]10$1зспеп ипа рВуз1010515спеп Отйп4еп 
аиср уоп апаегепр шзе {еп ши Е: о]> БезаиЬ+ мегаеп Кдп- 
пеп, ${еПеп $1е 2ите!5{ пиг в@есеписве ЕиНегрЙапаеп Ёг 
Че Нишште]п. Ез 1541 ]е4осН пЁегеззапф, Чазз 41е иБегмесепае 
Мерг2аб] Чег уоп пиг Ч1езег Огарре 2исегав {еп РНЙапхеп ип- 
+ег зем1ззеп Ведтбипсеп хи еп \1свиз$еп НиштеНиНет- 
рНапхеп аи йскеп кбипеп. 

А]5 еигуротро!Аае РНаптепоа ипееп Беаср{е 1с8 уот 
аПет !0]°еп4ае: 5айх, $Иепе, НеЦебоги$, Нейапйетит, 5е- 
аит, Ю6ез, Кибиз, деит, Ргипя$, ЕрНобшт, дегашит, Етуп- 
сит, Юйодоаепагоп, Го15@епита, Уасашит, Апсйя5а, РШто- 
папа, Есшит, Еирйгаяа, Гвутл5, ОПеапит, Зтасйуз$, Ва! 
[офа, [ЛегоШа, 5сайоза, Сатрапша, Ааепорйога, 5оИаавРо, 
Сат4ци$, СОияшт, Сетаигеа, Геопюаоп, Миватт, Сагйта, 
Опорогаоп, Ашлт, РАувопат, Сгосиз, Отс ипа М№Мрт1- 
{еЦа. Оле ше!з{еп @1езег даНипоеп \уит4еп уоп пит аисВ Шег 
ш Вшеапеп (Ч41е ехойзсвеп ш ОСайепашазеп) а!$ имешИсв 
геое]1145$15° уоп Ништеш БезисВ+ БеоБасЬ+её. Тго+2Ает мате 
ез \е1ё сеЁев 1, епе Ч1езег ЧаЙипбеп ац! Нишшеш изепа- 
\1е апбемтезеп апгизебеп. 50 15{ е5 а!бешеш Бекаппф, Ча$$. 
бЗайх сап2 Безоп4егз уоп еп етз{еп ЕтанНиозЫепеп (Ап- 
атепа, Мотааа е{г.), НеЦефоги$ еБетЁа15 уоп Апагепеп Бе- 
зисрё ипа Безфаио+ упта, Егупоит за аиззег у@еп В1е- 
пепаеп 2ап2 Безоп4ег$ аисп Отаб\уезреп ип апаеге Ну- 
тепор{егеп, 115Безоп4еге аБег аисн ЕПесеп 2и зеашеп Вези- 
спегп, Айсйиза уп уоп епег аиззеготаеп{Исвеп Да уоп 
В1епеп БзэзисН{, Рейтопайа наф пефеп 4еп Вотби5-Ацеп уот 
аПет аисп епиое Ап#орйога-Ащеп а1$ з4Апд1ее Везисвег, 
Есйшт эта уоп м@еп В1епеп, аагип{ет Безоп4ег$ аийсН уоп. 
Озпиеп ацЁсезисЬф, Еирйгаяа 134 ш ешрешеп Агеп епя ап 
МейНа-Агеп сеБип4еп, @1е Га афеп ип+ег еп оБеп зепапп- 
{еп еигуротБо!Аеп РНапхеп $11 Беуог2и{е ЕиИегрНап2еп 
Ё{4г Че уегзснеаеп$еп В1епепеепега ип @41е Сошрозиеп 
2аеп хп Шгеп гесета$$1<ел ВезфАиБеги Че этбзз{еп В1епеп- 
ОаНипееп ипзегез Еаипепоее{ез, ме Апагепеп, Мота4еп, 
Найсеп, Озпиеп ипа Безоп4егз аисв /МезасйИе-Айеп. Чиа 
Чоср $1 \м!ее ег оБеп сепапщеп РНапхепзаНипоеп ипфег 
Зе\1з3зеп беоэтарН!зспеп Уогаиз$е{хипоеп папери аи$$спЦез$з- 
Исп аиЁ Ч41е ВезфАпБипя${АКке!{ ег Нишшеш апзежмезеп. 
О1ез шбозе ип 10]°еп4еп ешхевепаег Чагое]е?{ уегаеп. 

5айх ми аБегаП уоп 4еп 2иг В 1е2е1! Шесепаеп Нит- ^ 
шекби11ппеп хегп Безисв*; Безоп4егз Аг{еп Аег ЗиБеепега 
Вотриз ипа РгаофотЬи$ эта $ез ейиее Везиспег. Аиззег 

‚ 41езеп НиштеБезисвеги, А1е $1сп те!з{ сехепарег 4еп апае- 

=} А. 
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теп [пзек4епрез+АиБеги 1ш ешег уегзспмиЧеп4еп Мшаегвей 
Бейпаеп, $114 ез уог а|етш 41е оБеп хепапп{еп Ар!Чепеа{- 
+10сеп ипа Епесеп, 41е ши Е о]е Фе ВезАиБипе пегБе!- 
Ёа6теп Кбппеп. Сап2 ап4ег$ }еЧосв Песеп 41е УетваИп1$зе ш 

`обБегеп ОеБ1т5$1азеп ип ип ПВовеп Мотаеп; Шег пертеп 
1е Везиспег аиз ап4егеп [пзек{епятгирреп пишег шервг а, 
аБег ап ге Зее {гефеп 41е Нишшеш, 41е пип еше Бегуог- 
тасепае КоПе 1ш` ег Вез+АибБипе ег 5байх-Ацеп Ч1езег Ое- 
ее иБегпепшеп, \1е] аеи{Испег аЪег га ‘Ч1езез УегпаЙип1$ 
Бе: РНап2епоаНипееп уе $Цепе, ЕрНойит, Юйодоаепатоп, 
Уасстит, Сатрапщша, Сагапиз, Сизшт, Сещаигеа ипа [е- 
отоаоп. Пле те!з{еп Ч1езег даМипзеп за меШ\мей уетЬге1- 
{+ер ип зо\ор| 11 Чеп Че тееп уе аиснН ш Чеп Т1еНАпаегп 
игсв Агеп уецгееп. \/абгепа аБег 1п Чеп НеЁетеп Газеп 
4ез зета3512{4еп Еигораз Ниште!п пиг зебг зеЦеп ап 5Йепе, 
ЕрИойит, Сатрапша ип [еото4оп апоеноЁеп жег4еп Кдп- 
преп, зруе]еп Ч1езе ба Нипоеп ш ПбБегеп Сеыгэ$асеп 41е$ез 

_ аеетез пас зеЙеп еше ипоетеш улсвясе КоПе а15 ЕиНег- 
рЙавхеп г фе Нишштеш. \МогацЕ 1$ 41ез хигаскхиЁавгеп ? 

сп ©аире, Че ЕтК]агипо шИ епеш КасКуегмуе!5 аи 
тете Аиз{аргипоеп \уецег оБеп еш\уапаНе! сеБеп 2и Кбп- 
пеп. Егз4еп$ ГаЙеп пп Могаеп Ь2\. ш Ч4еп ЮбБегеп ОеБ!гз- 
|азеп питшег шерг ЕиНегкопКиггетеп ег Ништеа \мез. 
П1езе РНап2епеаНипееп Без{2еп ЧаВег 11#0]°е 4ез @егшоет- 
у\егЧепз шШтег Везисвеггар| аиз ап4егеп шзе епэтирреп ${Ап- 
41 стоззеге Мек{аг- Б7\у. ВИцепз{аиртепоеп, Че уоп 4еп 
Ништеш пиотерг аи35епй{2{ ги \уег4еп уегтбоеп. Смейепз 

_ абег — ипа Ч1езег Отз{ап@ спе! ши Аег посв мис|Исеге 
_ 24 зеш — Чтаеп аПе 41е шег сепаптеп СаНипееп 1ш 4еп 

вопегеп ОеБтоз1аеп 2гите!${ 1ш \Мезеп св отгбззегег [ша1\- 
_ ацепгаБ] аи, иБег1ез хите!${ аисп пос 2ав1епта$$19 ацЁ 
Ке1пеп Е1АсВеп зерАи{{. Мап аепке пигап @1е 5Цепе-\Мезеп ип 
Носпзеытое, ап Че отоззе НаиНоКкей еёха уоп Сатрапша 
ага о4ег саг ап 41е \меныш 1еисН+епаеп НосптаНеп, 

` вап2 ое уоп Г/еошо4оп тотапит. Н1ег ии пебеп 4еп 
\/ес{аП ег КопКи!гепр @1е ипзевеиге Наиноке!{ Ч1езег 
РНап2еп 11 Чеп Уог4еготипа, еп Отзап@, Чеп 1сп БегеИ$ 
\ейег обеп а15 г 41е Нишшеш уоп этип {есепаег \М1свиз- 
Кей Чагоеесот паБе. депаи 4аз э1е1сне аБег Ш г РНапгеп, 
Че 2\аг ацсв 1ш Нееп Гасеп сегпе` уоп Ништеш БезисВ1 

_ мегаеп (Сагаииз, Стзшт), Че аБег Шег аисв уоп га тесвеп 
_ апаетеп В!епеп ип4 апаегеп шзек{еп аи! сезисв+ мег4еп. Аисв 
Ч1езе РНапхеп мееп пп @еЫгое ап зее1спе{+еп В1о{ореп он 

‚ 1 побепеигег Мепсе ацЁ Ъеге!{$ сегиоег РИасНе аи ипа аись 
шег ГаЦШеп уедегит 41е Копкитеп{еп паНери ©Ап2ИсН \ее. 
Т.е24егег Отиз{апа 15 хор! аись 4ег аиззсаясеБепае ЧаЁйг, 

` Чазз @е НоспоеБтезаеп ег СаНипо Вотфиз’ а13 Фе \исН- 
Нозеп Везаирег 4ег Айододепагоп-Атеп Бересвпе: мег4еп 
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п1й5зеп. Айодоаепагоп 151 оппе \меЦегез аисп Ёйг апдеге В!е- | 
пеп- ипа шзееп-Ацеп 2гизапесв ипа Копще уоп @1езет 
1 еп те154еп РаПеп аисп обпе \меЦегез Без+аиБ{ зег4еп; 
41е В1епепаг{еп з1п4 абег ш ]епеп Нбвеп, ш Чепеп Юйодо- 
4епагой епеп \езеп+Испеп Вез{ап{е! ег УесеаНопзаеске 
Чаг21$4еПеп Без1ши+, Беге{$ 1шш 4егагисег Мшаетгвейт, аа$$ 
зе Ёаг Ч41е ВезаиБипо аег Арепгозеп Каиш шебг еше пеп- 
пепзуейе КоПе ги зр1ееп уегтбоеп. Опа зо Ые{ аисв 
Ч1езе РНапгепзаНипя ЧапкК Шгег УетБте{+ипо Ёа34+ аи$зсй1ез$-_ 
Исвег Мавгипоззреп4ег Ёйг 4е Ништеш 4ез з1есВеп Ует- 
Бгте{ипозоеб1е{ез, онпе ]е4осв 4игсн еше ап4еге Тафзаспе 
а1з еБеп 41е э1е1сне УегЬгейип® ап 41е Ништешт хеБип4еп. 
2 зат. Регагизе РПап2еп Кбппеп \г Чарег, мепп]есв з1е 
ш У/икИсЬКкей Ёаз+ аиззспНезз$Исв пиг уоп Ниште Без+апЬ 
\ег4еп, 11012Ает п1с0Ё а1$ з{епоБотБо1Аае РНапгеп Бере1св- 
пеп, 4а Кеш Отип4 2иг Аппабше уогПес{, Ч4азз тис аисв 
апаеге шзек{еп ип@ зобаг В1епеп (Апагепа (аррошса Дет. 
134 2. В, еше ег мепсеп 1ш 4егагисег НбНе посВ уогкот-- 
тепаеп В1епепаг{еп, 41е 10]се4еззеп аиср ешт пВаАиНоег Ве- 
сзиснег ипа Вез{аирег 4ез Юподо4епагопз 134) $1е егРо]етесв 
Без{аирел Копщеп. Н!ег 131 ез [е41еИсн @41е хетешзате Уег- 
Бте{ципе, Ч41е 4еп {Ёа${ ацззспНез1свеп Ништеезисв БемитКУ, 
\оБе! аПег41тез БетегКй \уег4еп тизз, 4азз Че оБеге Ует- 
Бге{ипязотеп2е Чез Впо4о4епагопз ишмег ОшзАп4ей зевг _ 
Зфагк Аигсн 41е епё5ргеспеп4ае Уегргейипозотепие уоп Носв- 
сеытозвиттешт ее! и5$5{ мег4еп Кбище. сп зазе „ищег 
Отз{апаеп“, мей мо Ш ш аПеп ЕАПеп @е оБеге УегЬгейипя$з- 
отепте ег НоспзебтгэВитте]п им еш 21ешйсв Ведещепаез . 
ВоБег Песеп ЧйгЁе а1$ 41е еп{ргеспепае Уетбгейипязтепие 
4ег Юйодо4епагоп-Ащеп. Ез 134 зош! @1е оБете Уегбте{иияз- 
отепте ег 1е{+2{егеп [е41еИсн КИшанзси Бе@т${ ипа пс 
ера Аигсн @1е Уегбтейипе 4ег Нишшеш БехиК+ о4ег аисп 
пиг Бее!п{11$3+. аз о[е1све © пататИсв пос \1е] шебт г. 
Ч1е ип+еге УегЬгеНипезотепхе Чезег РНап2епоаНипя, Ча )а 
В1ег пеБеп Ниште]аг{еп аисб посН апаете пзек{епанеп а1$ _ 
Везаирег В1п2икоштеп. | 

Ацз ет Ь1зВег Чезас{еп зеН{ онпе ме[егез пегуог, 4аз$ 
41е еигубоштЬо14еп РЕЁ!апреп се1есеп+11сВ оаег _ 
аисН гесе | тАз$1< уоп Нишше|п Безисв+е РЁ1ап- 
реп $114, Ч41е ] едосВ 11 аг Ке!1пег \е!зе шогрпВо- 
1о213св оЧег рпу$!10[о215сп шепнтгмептаег ац3з- 
$сЬ 11е$5$11сп ац{ Атезе В1епепза{+1ипя а1$ Вез{Ап- _ 
Бег апоем1езеп $114. Оаз$ з1сп ип{ег Шпеп 4еппосвЬ 
у1ейе 4ег \м1сВие${еп НиштеНиИетрапсеп Бейп4еп ($Файх, 
Юподо4епагоп, Апсйиза, РШтопайа, Ест, Засйуз, ВаЦота, 

1 \Уего!. аезБетйдИсв аисн В. Р!#11оп!: Ге Ниттемаипа 4е$. 
Ка!5раср{а!ез п О0${-То! — Рес Е. З4гапЯ 1! (1937), р. 94, 
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Сатрапша ипа Безоп4егз Сагаииз ипа Сгзшт.);-Чат{ ан -4ет 
шег’ семавИеп Ейце!ипе п1с {$ Апаегп, 4а \ш эмепя ип: 
`1егзсве1Аеп шйззеп 2\1зспеп НишшеНиНегрНапхеп ипа зач 
еп Ниште]Безисй аицз тогрво[051зсн о4ег рвуз101081$спев 
Отйп4еп тенгмепеег аиззспНез$Исп апбемезепеп РНаихеп. 

Ре <&епоБотЬо!4еп НиттпеНинегрНаптеп 

Олщетг Фезеп РНапеп \Ш 1сВ ип мецЦегеп аПе ]епе уег- 
з4епеп, 41е хап2 Безоп4егз$ егЁо] оге1св уоп Нитм- 
ше1п Безись + ип 4 Без+{Ан | мег4аеп, моБе! ацсВ 
шогрно[оз15спе ип рпуз1о|ос1$све \УегВА1 +- 
015 5ее1п се\м155$ез АрнНапо1 5 Ке1 +з5уетЦА | {11$ УОП 
еп Нишше][п Бем1тКеп, уепп Ч4ашИ аисВ п16Б{ 8еза54 
\ег4еп зо, Чазз Бе! аЙеп пасп01°еп4а апоеЁавеп РНЙапгеп 
аиззсиПеззИсВ пиг Нишшеш а! ес {ине Вез+аиБег 11 ВемасЬ{ 
Коштеп. Регагисе аш! беде ипа \Уег4етЬ аи! Ништее- 
$исВ апземтезепе РНап2еп зш4 \01| ацззегогАаеп св зе{еп, 
\епп $1е иБеграир{ ех!3Негеп; 41е шез{еп 4ег пасв0]5епа 
Безргоспепеп РНЙапгеп эта пашИсь Бег Аицзе!Беп ешег Ве- 
з4априпе Аигср Ништеш (ойег еуепфие] аисн ап4егег 1апэ- 
ги$зейоег шзек{еп) ш ег Гасе, аигср Ащовапие Чеппосп 
Че ЗатепИ4ипя 21 егтбеИспеп. 

_ Ацз Чет 11 еп егз{еп АБзсви еп Сезас4еп сепЕ Бе- 
ге{$ Пегуог, 4азз \уи ипег еп ${епоБошро14еп РНап2еп 
уог аПет зо1сне апнеНеп \мег4еп, @1е @Читсн Отбззе ипа 
Кезиокей, те!з{ аБег аись Чигсн ешеп шерт о4ег. мешает 
1апоеп ип епоеп ВИепзс Вип аизоехесвпеф з1т4. ‚ Зет 
у1ее Ч1езег 1ур1зсВеп Ниште]рНап2еп аБег $194 аиззег4ет 
сап2 о4ег {а3{ сапр сезсоззеп ип тйззеп — иш еше ге- 
сегесве Вез{аирипе 2и егтбейсНеп — егз{ ‘тентменег 
сеугаЙзат себНпе{ф \ег4еп. Рае? миа зер${уегз+апайсН 
иттег ш 4ег Газе ег ешхепеп ВИЁ{еще!Йе гиетап4ег епе 
— оЁ пиг уогаБегоерепае — Апаегипе БемиКк+, 41е ванне ш 
_зерт масВНоет Гизаттепвапя шИ 4ет ВезаиБипозуогеапе 
Зфеб+. Миг уегра {1151435519 зеМеп зш4 Чегагиее Гасеёп4е- 
типовп рег о{{епеп` ВИцеп ш Канза]ет ДГизаттейпваие ши 
ег ВезфаиБипе. Мг Кбппеп Четшпась @1е ‘з4епоБошБо14еп 
РНап2еп ш 2\ме Наиртирреп еш{еЙеп: тп зо1сВе, Ъе! 

- Чепеп Бе; ш Везись 4ег Нишше! Ке!пе. 2мапз3з- 
1аи{15еп Гасейп4египоеп уоп В]1йфеп{е! [еп ег- 
[01 5еп ип 1п $0[сВе, Бе! 4епеп аег`Нишше[Ве- 
зисн по \меп 4 1хегме!зе 11гоепаме|спе Вемезип- 
сеп уоп В] Ийепфе! еп аи$|бзф а1е 16тегзе115$ е1пе 
плиш 2апе [1све Уотаиз её цпо Ейге!пе погта!е 
Вез1априп 5 Чагз{+е!]еп. 
_  Ез маге‘сее НИ, мое шап аппентеп, 4азз Че ат #атК- 
еп а\щЁ 4е Нишшеш. апсемчезепеп РНап2еп аПе ш 4ег 
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смецеп Отирре ги зиснеп \у/ётеп. Еа${ аз Чехеп{е!1 + 21. 
50 \мег4еп у! пп То]5епаеп зепеп, 4азз Че ипхетеш Кот- 
рИ21ег{ {апкИошегеп4еп Вез+АиБипезуотгсНипееп 4ег те]- 
34еп Шег ш ВетасЬ Коштепаеп РарШопасееп 2. В. аисв 
Бешт Везисн мезеп сн К1епегег шзеК{еп ©ап2 погта| Ёиок- 
Чотегеп, Вефтеипе 15 03$, Ч4аз$ Ч1езе Кешеп шзееп _ 
Бег Чегагё 5тоззе КбгрегктаАЦе уегоеп, @аз$$ $1е э1спй аеп 
погтаеп Гизапя гит Мек{аг уегзспаНеп Кбппеп. Ншеесеп 
Нпдеп уг зегаде ищег 4еп РНапхеп Чег егфеп Огирре — 
а150 ипфег аеп]еп еп, Бе! 4епеп Кешеге!1 Вемебипбеп аиз- 
8е1605{ мег4еп — ха втге1све, 41е миКкИсп Ёа$ аиззсиНез$Исв 
аи{ Чеп Везисв сега4е аег Ништешт апзе\м1езеп та. №81 
ерха, ме| п1сЬ{ аисН апаеге [пзеК4еп гаш Межаг се|апоеп 
Копп{еп, зопаегп АезпаЬ, ме] пиг 41е Ништеш 91е ег!ог- 
егИсве Отдззе. Без{2еп, ит Бейип погша!еп ВИ{епбезисв аисв. 
41е Чезсшеснёз+е!е 4ег ВИе Чегаг+ аизелемя 2и Бегавтеп, 
Ча$$ ез 2иг Венисиие Кошть 

1. Ве! т Нишше! Безисн ег! о [еп Ке1пег[е! 
Вемехипоеп уоп В] Цтеп+е!1еп 2и Сппз{еп 

ег Вез+таиБипе 

[ппеграф Ч1езег Отгирре Кбппеп мт еше ОтейеПипя 
- могпепшеп ип НшЬИсК 4агаи, уесве Кбгрецейе Б2\. Кбг- 
регзейе ег Безисцеп4еп Нимше! шй Чет ВИепз{аиЬ Б2\, 
ег 2и Бе]есеп4еп МагЬе ш Вегабгипя коштеп. Ез Безфенеп 
ип \мезеп{Исвеп ге! МбэИсНкейеп, 41е пасН{о]°епа зезоп4е!{ 
Безргоспеп \уегаеп зоПеп, 

а) [\е Везщибипя его! ап 4ег Ищегзейе 4ег Ниттё 

Асопйит. УПе айз 4ег АЪЬ. 2, Е19. 1—2 2и етзепеп 15%, 
БеНпеп $з1сн @е пек{агаб5оп4ети4еп В]{еп{ейЙе Бе! @1езег. 
РНапгепга {ип ш ешет шебтуепеег Попеп ипа Бе! 4еп 
уегзсшеЧепеп Аг{еп айс уетгзсве4еп мейеп Нея. Ра @1е 
Не] поНпипя Бе! 4еп ешешеп Ацеп еБеп{!аП$ апр уегзсше- 
депе \еЦе 26154, 151 ез еп|еисщепа, 4аз$ Че уегзсше4депей. 
Асоп{ит-Аеп аисн уоп те!${ 5ап2 уегзсше4депеп . Вотриз- 
Аг{еп Безисвф, Б2\. ег{о1тесь БезфаиЬ+ у\ег4еп Кбоппеп. Уи 
1&5$зеп ЧАанег пи !01ееп4еп епеп ОщегзсшеЯ штасвеп 2\1- 
зсвеп 4еп Асонйит-Агеп ши мейет Не (ратешашт, ф4и- 
сит, пеотошапит1 е{2.) ип аепеп шй епвет Нем (911 
рапа, гапипсиДойит, е42.). 

Ве! еп Атеп шй ме{ет Не! м 154 еш \1е! Негегез 
Етаниееп аисв этоззег Нитте!-Ф®Ф шбеИсп, Че шюе4ез- 

де!а$$+. 

1 ре Бееп 1её2егеп Агёеп \ег4еп те! а1$ пареЦи5 тизаттеп* ›, 
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ВЬЬ. 2 — Ниште!Ь |итеп (её маз зспетаН$ег): АсолИит паре!- 
$ (1), Асовпйит ошрапа (2), Рершшит еанит (3), Олю 
атЫ_риа (4), Агора веЦадоппа (5), бутрйушт о7патще (6), 
Нпапа ошеат5 (1), Мес огоорри$ апоизЕ юз (8), Зака 

_ ашИтоза (9), Согу4ааЙ$ сада (10 уог, 11 пасв 4ет 1пзекепЬезисв), 
_ аеш5$1а зр. (12 уог, 13 пасЬ дет пзекепЬезисв), И{@ зр. (14), [05 

ии (15 уог, 16 мёНгепа 4ег егуеп, 17 маВгеп@ 4ег 1еёйей 
| пзеК1епЬезисНе уог дет \УегЫввеп). 

зеп шИ Штеш КорЁ 4ет ееепсвеп МекиатЬенайет иетшНся 
паве коштеп Кбппеп ипа 4абег Кешпез зоп4егИсв пет 
Киз5е15 Бе4й!Ёеп, иш аиз Чаеп Мекапеп аеп Мекат зи 

’ эснИеп. ТааспИсь мег4еп аисн @1езе Асопйит-Амей уоп 
ешег хапсеп Веше зо\оН] 1апэ- уе аисЬ пи еПапятиззеНоет 

’ Ниттеацеп (сои5о6пти$, вегзаеске!, йогбогит, 5ибтегга+ 
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пец5, ‘аетогит, зогоеет515, шсогит, рийогит ип тазгисайз) 
гезе!паз512 БезисН{. Масп 4еп Б1звенееп ВеофасШипёеп 
зсвеп{ аисв 1е{2{зепапи{е Ат, Че ип 105еп4еп АБзевиие . 
посп еше этоззе ВоПе зр1ееп \уиа, еп тесе!та$$1оег ип@ 
41!е Вез+аирипе аиЁ погта!ет \есе пегЬенавгеп ег Везиспет 
Чезег мейпе]писеп Асонйит-Ацеп 2и зеш. 

Р1е Агеп ши епоешм Не] ш Бшоесеп оезаНеп Кеш 
не{егез Ешанпсеп 4ез Нипиие!Кобгрегз. Р1е Везисвег шйззеп 
Чавег ешеп Юй3зе] БезИ2еп, ег ап Гапое ебуа деш_Мек- 
+апепзе1 еп ри1сН{. Ра Ч1езег Не! аБег еёма 2 сш Гапсе 
Без 24, шизз аись ег ВРйззе] Чег тес! теп ВИ{епБезисвег 
Ч1езег [ГАпое аппаНегпЯ епЁргеснеп. П1ез +1 аБег Бе! деп 
еигора1зснеп Нишштеш пиг Бейи агкИвсвеп с05067 15, Чет. 
а1рипеп хегзёаескей, ает еитоз1и1зспеп йогюгит, дает \е3+- 
шедЦеггапеп гидегаи$ ипа Чет озниедеггапей а’ Шасеи$ 
2и, а1з0о ЧигсН\уеэя$ Амеп Чез бибзепиз Но’ юфотфиз. Уоп. 
Ч1езеп Аг{еп зш4 ацЕЁ Огипа Штег УетЬтейипя В. оегаескетй 
ип йо’огит, Раг Че зкапашау1зсВеп Асопйит-Ащеп аисв 
сопзорйпи$ Че эисниез{еп ВезфАиЬег. Пагап ми аись игсь. 
4еп От${апа п1сНё бейпаегф, Чаз5 ш епеш ятоззеп Тейе 
дез УегЬге!ипо ее ез ег епэвешисеп Асопйит-Ащеп 4ет 
{а+засьИсь РАиНоз{е Везиспег В. тазгисай5 15, ег ]е4осв 
ш ег Кесе! Кеше ВезаиБипе БемижЬ да зеш Вйз3е1 т 
Че геошате МеЖагаи парте. ги Киг2 1541 ип ег Чабег гесе]- 
114551 Мекаггаию Беёге!Ь{ (з1ене пасвз{еп АБзспий®. ^ 

АПе Асопйит-Агеп 114 ргофегапаг1$св, 41е Мате миа 
зопасв егз{ Беезипя${а 1, зора!А а1е ЗфаиБое{аз$зе уегЬ 1: 
п ипа Кетеп РоПеп шебг ЁАбтеп; еше Ащшосапие 15% 
Чанег 11 Аег Весе| аизее$св10$зеп. П1е Асопйит-Ащеп за ` | 
етпасв ацЁ ЕтетаБезАиБипя 4игсв шзек+епуегт аия ап- 
сеулезеп ип Ча пиг Че Ништеш Че егот4егисве Отбззе | 
г еше его]5тесве НегреНавтипя_уоп Хепозапие БезЦеп, 
ша ез аисн ш егз{ег [ие 41езе, 41е а! ВезфаиБег @1езег 
РНап2епзайипе епе огоззе ВоПе зр1е!еп. \М!е. Бедешепа 
Чезе Кое 15, сеп{ Чагаиз пегуог, 4а$$ Чаз УегЬгейциозое- 
Б1е{ 4ег СаНипх Асопйит (Могдатепка, Зйаетошапа, [$апа, 
Ейцгора ипа Аз!еп) 2иг Ойп2е 1п аз]еп1се 4ег баНипя Вот- 
риз ТаШ. $0 пе аБег Че Уегртейипе 4ег Са ип® 24соп1- 
шт ш епзз{ег АБНапе12Ке!{ уоп Аег УегБте{йипе 4ег @Ча1- у 
+ип2 Вотбфи$ з4ер+, 30 з+е! аисИй аз Уоткоштеп 4ег еп5- 
пе! т15еп Асолйит-Ащеп ш епозег Велениие 2иш Уог- 
Кошшеп уоп Уейге{феги аиз Чет Зибоепи$ Нотюфотфвиз. 
Опа е$ 134 Кеш ДиЁаЦ, Ча$$ 2. В. Асопйят ошрайа ш @Чеп 
Ареп Ъ1$ йБег 2000 ш Посв аицЁ${е1е{ — а!з0 61$ ш Нобеи, 
41е погма]етгуе!5е уоп В. потогит тись тейг‘ еттесВ мег — 
еп, ш 4епеп ег 2ипт4ез& пиг шервт зерг зрота@1зсн ачЁ2и- 
тееп рНес{. Сега@е ш’ @1езеп Нёвешасеп аБег ео 4ег у 
В. оегаеске!, ает т ЧФезеп Нбпеп е1зеп{Исва15` еп21сег — 

у: «ЯВ 

[. 
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_Бинегкойкигтеп{ пиг тебг 4ег „ВаиБег“ тазгиса ия пп \есе 
з4ев+. 5о зереп мт, 4аз$ аисн 41е УегБтейипя 4ег Асолйит- 
-Аттеп 11 з{тепоег АБНАпе1еКе!{ уоп ег Уе:тбгеципе Шгег 
мс 54еп Наишше]|БезтаиБег з{еп+. 

Рерштит (АЪЬ. 2, Е1о. 3). АвиНсв \хе Бег 4еп Асо- 
пИеп Несеп @1е УетрАИи1ззе Бе! ешег апаегеп Вапипси!(асееп- 
Са Ииае, пашисВ Бег Дерйишт. Н1ег 134 ез п1св{ 41е Епое 
епез ВИиепнейтез, 41е аиззс Нас сереп4 151 Гйг а1е Моопсвкей 
о4ег Оптбэ>Испке!{ е!1пез гео Шагеп ВИцепЬезисвез, Шет 15 ез Че. _ 
Епё\!сКипе епез епоеп ипа 21етИсьВ 1апоеп Зрогпз ап 4еп Ре- 
пап{ВЫаНеги, ш аеззеп НоШипя з1сН Че еп{зргесвепа эеЁогт- 
{еп Ме апеп ег Но ЫаНег егзгескеп, мавгепа аег ВИцеп- 
епсапе апийсв ме Бег Асоййит аитсв еш АптегепЬйзсве] 
ешпсеепо{ егзспе!п{. Аисп Шег шиз$$ ег. гесшате Везиспет 
{015е зепег Когрегетгоззе Че Аптегеп, Бим. 41е Беехип8з- 
тамое Магфе ши зешег Ощегзеце утейеп, \мартепа ефха15е 
Кеше ипа Ке!п${е Мек{аггаиБег 15 1ш Аеп Зрогп уогхиаг!т- 
сеп. уегибоеп, оппе ш Чег Весе| ааБе!г еше Везаирипе 
итсНГАбтеп 2и Кбппеп. Ва аисв 4е Деёршиит-Агеп 6бсЬ${- 
угайтзспеписв аПе зе з{5+ег! за, 15% а1е Ведеципо 4ет 
Наштешт Мг Ште Везаирипе аиззегогаеп! св. Везоп4ег$ 
Чен1св уи4 41ез, мепп ут @41е Ощетзисвипееп ащшенКа- 
п15снег. Ротзснег Бегйскусниееп. $о зсвге+ Р|аЁфН! аш 
р. 117: „! огаег фо аефегиипе {ве еНес+ оЁ Ше ехс]из1оп 01 
БитЬ1еБее$ оп Ше Тег Шу оЁ Ш). сийотит, ТГ епс1]озеа Нуе 

_ 1азе р!ап{з, еасв. Вауше дийе а патБег о{ гасетез1п уаг!0и$ 
з4асез оЁ Чеубршепь, {п опе-1х1еепй шсв шёзь мте сасез, 
аЁег {пе питБег о! Номегз апа Би4з оп еасп гасете паа 
Бееп гесогае оп сагаз. Оп Аисиз{ 25, 1923, унеп 1е ехре- 
птеп{ \аз з+аг{е 4, шапу оЁ Ше гасетез \меге ш Ш Боощ; 
оп. офНег$, 11е 1омег Номегз Па орепеа, зв Ие у-Нуе 
Боге ошу Би@з. \Веп 1е Нуе р!апё$ \уеге вагуез{е4 оп Зер- 

- фешбег. 29, еасв ЁоШсе оЁ {пе гасемез \Юсв \меге ш Шоот 
‚а Ше Нше Шеу `\уеге епс]озе соп{аше ап ауегасе о{ 

1 

‚ ави. 

фууепёу-Ео зее$, аз 41а {позе мВ1сп ва по+ Бееп р!асе4 т 
сазез. ТВ1$ \’аз а1з0 Ние оЁ Ше 1о\мег ТоШеез оф Фе гасе- 
шез ус ра’ 151 гесеп у  Безип +0 Но\ег, Биё по зееаз 

_ меге ртезеп т фе иррег ГоШсез. Оп Фе о\{Шег Вапа, Мот 
Ше Чи у-Нуе гасетез \урисп \етге епс1озе4 \упеп Шеу \уеге 
НИ т Биа; а ю1а| оЁ ошу уеп{!у-опе зее45 \аз рго4исеа 
тш${еа4 оЁ 27.720 усн зношШ вауе Бееп вагуез+е4, езитайп® 
аЁ {пе гафе о! Куепу- м0 зеез рег гоШсе ап@ Шифу-“х ТоШ- 
Сез И гасеше.“ ‘\/е ет Ёйнтё Р1аёВ. 4е мешеоеп Нисщеп- 

Цен ег т КлозрепзаЧ ит епое{гахепепй Дме!се 
ац{ Че 2щаШсе Танскем уоп Аше!зеп 2игйск, Че ап @1езеп 
Е \ангепа Чез УегзисНе$ Беорасп+е! \итга4еп. . 

ВЫ `о. 15 Пан: 2 апа. {Бег мау$ — ‚Те: "Мадниея. Сот- 

рапу РуБИ5Вег$, Мем Уогк 1934. 
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Сап2 Анайсв ме Бе Рарииит Пебеп @1е Уетгпа{1п15зе 
аисп Бе! Адийеяа, еБеаз ешпег КапипсшШасее, Аегеп Ве- 
ззаирипе уог2и9$\е1зе аисп Ниште Безоге{ мита. 

Ггораеошт. Ве! 4еп АЦеп @1езег СОайипо 154 ез еБеп- 
[а11$ еп Зрогп, Аег аеп Мекаг ещтай; ги Ощ{етэзсшеа аБбег 
уоп Чеп Ь15Вег Безргоспепеп Рапипсшасеен, Бе! Чепеп @41е 
зроги- о4ег Неймагиееп ВИ4ипееп Репа ее БИае за, мав- 
гепа 41е Мекапеп итоемапдейе З{аибоеЁззе ЧатзеПеп, 
15 Бе! ег @аНипе Тгораеошт 4ег 4еп Межаг абзоп4егп4е 
Зроги еше ВПаипе 4ез ВШ{епЬо4епз. П1езе уог аПет ш 4еп_ 
Апаеп 5й4атег!Каз$ Беце1та{е+е РНапгепоаНипе миа еЪеп- 
Ёа]$ уогулесепа игсв Вотьи5-Ат4еп Безфаи+ (Бе! уегуапа- 
+еп СЧепега аиснь УосеЬез{аирипя); аисв ш ипзегеп ОСАйеп, 
\о уегзсшедепе Ащеп @1езег Ча Чипе паиН© а1$ Бецеще Дл1ег- - 
семасрзе зера{еп \мег4еп, чт ез переп еп2ешеп эсвте{- 
{ег1позБезисВеги (Аигсв @1е аБег епе ВезаиБип® пиг ш Аиз- 
пант{аПеп БеуиКк \и@) уог а|ет Нашште]ш, 41е Че Везаи- 
Бипе Безогееп. АвиНсв ме Бе! еп уогрег Безргоснепеп 
СаНипсеп Дерйиит ипа Адийез@ %еП эс аись Шег ет 
пеК{агзисвеп4еп Нишше! кеш Нш4еги1$ ш Рогш ешез Бе- 
зопаег$ епбеп ВИцепешяапеез еп{еезеп, Бшвехеп $114 ез 
аись Бег 41е Зфапб ое! $зе, Че Бет Ешкиеснеп аег Нишие] 
ап Шгег Ощегзейце апзгейеп ипа ЧаБе! шгеп РоПеп абсереп _ 
1й$5еп. Па ег Зрогп ]е4осй зерг еп& ип уог аПеш зеБт 
]апо 151, чп аисп Шег пиг |апотиззейее Нишштеш 2и гези- 
1Агеш ВШепЬезись Бе!аБ124. ОБ Бе! ипз аиси. МеаггаиЬ 
аизое Арте мита, 131 пс Бекапп+, еБепзо зша ВеоБасн+ипееп. 
аиз$ Аег Не!та+ @1езег РНапхеп ЯБег Ч41е погта!еп Вез+аиБег 
п1с0{ Бекапп{ сежхогАаеп. Раз еше ]е4еп{а1$ з4еп{ #5: Тго. 
гео сЬз+ег Вице шешег Ггораеошт та/и5-РНапеп 11 ше]- 
пеш Наизоайеп ипа 11012 у1едегпойеп Везисвез ап @1езеп 
ВИЦеп Аигсн уегзсв1едепе Тах{аЦегаг!еп \игаеп {аз Кешпе 
Зашеп апоезе+24{. Та{засиИсв Беорасфее 1сп ии @агеп пит 
А055ег5{ зе{еп ешшта! епе Нитише], ип ‘41е уешееп эез1сп- 
+е1еп Ехешр!аге магеп аиззснПеззИсв В. {еггез 15, ете Ат, 
Че 2ио]5е Штез Кигсеп ЕЮ й$зе]5 ги епшеш егЁо]етеспеп Ве- 
зисп аб$0[и{ ипоееепе{ егзспе!пеп 1115$. Е$ зспеш пит п1с 
аиз2езсНв105$еп, Ч4аз$ Че мешееп Фашеп, @е ш 5аг Кешет 
УегнаИп!$ 2ит Апга В] Аег ВИеп ${ап4еп, ЧАигсь Ашюзапие 
еп+${ап4еп 3114, маз шИй Аег БеКапиеп З+еПипезапаегипе 
4ез ‘тг е18 2иг Дей аез АБЫйвеп$ ег Ап®егеп ег Кат 
\ег4еп Кбпие. 

я 

Аезсши$. иззег уоп ЗугрыАеп ппа Ноп1Ыепеп мег4еп. 
а1е ВИиеп @1езез з4аННсвеп Ваитез уог а|еш аисН уоп. Вот 
риз-Атеп Безиср+, Че анис 41е мисьня${еп ВезфаиЬег аат- 
$4е]еп, Ча Ар теШйса 2. В. 4еп Мекаг заизеп Капп, онпе 
шЮю]е штег Кешней ищег а|еп От${аАп4еп еше Вез{АиБипя 
Бегре!артеп 2и Кбппеп. Аезсшиз Без1{2{ 1ш зептеп ВИмепз{ап- 
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4еп зомов| ешпеезсесь+Исн (аитсв „АБог $“) шапписве уе 
аипсп — 1е!${ емаз зрег ег авепае — 2мШепйое В еп. 
АиНаПепА 15+, Чазз 4аз сеБе ЗаНша| ег Бе1!аеп оБегеп 
апЁап?$ $сНии{21о ме15ззеп В№{еп МАНег пасп аег АБзАиБипе 
ег Ап Тегеп ип дет дати Напа ш Нап сепепаеи Уег- 
егеп 4ез Мектагз 11 гофе ЕагБе итзсв1&24{ ипа 41е ВИщеп- 
Ыанег зе1Ьз{ ]е{24 гешп \е153 мег4еп. Плезе з1спегИсв 1е41э- 

_|Нсь ап{ епеп спеш15свеп Рто2ез$ хагаскхиЕартепае ЕатБАп- 

4египо 4ег В {еп МАНег ип’ тег ЗаНпа!е ми уоп Не:- 
песк! \м0о|| а1]2и 1е]ео]0515сп егКаАтф, \мепп ег ачЕ р. 268 
сте: „Оат! пип @41е Вотфи$-Айеп, Че ез ши тет 
Заиоеп е11® ПаБеп, п1сВ{ ]апое пасп аетш Межаг зисВеп 
11й5зеп, {тасеп 41е Бе Чеп апапэ$ $сп1и{215-\е15зеп оБегеп 
ВИЦепаНег }е ешеп зеБеп Е]есКк, 2\1зспеп Чепеп Чаз ш- 
зек+ зешеп Зацхаррага{ 11 Чеп ВИйепетипа ешЁабтеп 1п11$$, 
ит 2ит Мек+аг 2и осе[апоеп. Набеп пип аПШе З{апипа Шгеп 
РоПеп апоеБо{еп, зо мегАеп Ч41е В№{еп аНег геш \е1$$ ипа 
а1е сеБеп ‘'Е]ескеп аАп4еги те ЕагБеш го аБ, гит Де1спеп 
г Че шзек{еп, 4аз$ вег п1сЬ{$ шебт 2и Во]еп 131; аепи а1е 
Мек{агабзопаегипе Ба{ аи оерб!+.“ 5е165{ Бег Аппабте, 4аз$$ 
Че шзек{еп — ш @1езет ЕаПе а1з0 11 егз{ег Глше 41е Вотёфиз- 
Агеп — еп ЕагБип{етзсшеа о е]Б-го{ фа{засвИсь мавтпертеп, 
11155{е егз{ паспее\млезеп \мегаеп, 4аз$ $1е $1сп пасп аегагнееп 
ЗаНта!еп аиснН миКИсЬ 2и исвеп рНезеп. К из |ег? Коппе 
зепг уабтзсвешиИсН шаспеп, 4аз$ Чеш ЗаЁ та! ап еп ВИиеп 
— мешо$еп$ ип НшЬИсК аиЁ Чеп Везиси аитсь Вотфиз- 
Агеп — Кешпегег Безоп4еге Ведеиипо 2икотш+, да Ч1езе 
{го+2 Аез Уотграп4епзе!п$ ешез ЗаНта]ез 3{1е{з аисН ап апае- 
теп ВИеп{еПеп пасн ешешт п165свеп Гисапе 2гиш Мек+аг 

‚ зисбеп. В]е1Б{ уоп 4еш оБеп 211е {еп ЕтКАгипозуегзисв Не:- 
песк$ а[50 пиг 41е еше НаШе у1еЙе1сВ{ ги Кесь{ Без+ервеп, 
Чаз$ пашИсВ 41е Вотфиз-Айеп — уогаизеезе{24, Чазз ет 
егманте ЕагБишегзсшеа фаёасвисв мабтоепоштеп \уи@ — 
Че В еп шй го{еп Е1ескеп пасн еш1еп уегоеБсвеп.: Ует- 
зиспеп п1ср тег ап есеп. П1езБе2аоИсве Уегзисре зта 
‚абег те!шпез \/153е1$ ши Дезсши$ пос п1с{ апоез+е] \мот- 
еп, 50 4аз$ \йг ез Шег 15 ацЁ жеЦегез 105$ шт етег У\ег- 
шие 2и ип ВаБеп. 

Рвуеита. Пле ше1$4еп Босва!рлтеп Апеенбг!ееп 41езег 
СаНипяе \уегаеп {а3 аиззспИеззНсв пиг уоп Вотфиз-Апеп 
Бетисн{е!. Па 41е ВИиеп пиг Кеш зша, хепйсеп Бегей 
Киг2е № йз5е| гиг АизБениио 4ез Мек+агз. ТафзасЬИсв \уегаеп 
Ч1е поспа!р1теп Рйуеита-Атеп уотммезепа пиг уой Киг?- 

ТО. Не! песК т НапаБисв 4ег Еп{ото!оце И: Ге Ведешипа дег 
Гп5ек+еп ип НацзБай 4ег РНаптеп — Фепа 1929. - 

ЕН: Кид[ег: ВИиЦ{епбкоюд1зсве Чгиегзисвипдаеп шй Нитте!п У 

— Раща Х!Х/2, р. 284. 
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ипа ш!/еПапотиззейоеп Нишшеп, пась шешеп ВеоБасНиай- 
сеп аБег п1ета1$ уоп 1апэтйззей еп БезисН+. Рег Вез{аиБипяз- 
теспап!зтиз 154 Бег аеп Риуеита-Ащеп Безопаег$  и\егез- 
зап. Оле ВИеп ОНпеп св патшИсН п1сВ уе аБИсв ап ет 
бр!2е гиегз+, зопаеги Пп @есеще! 2цегз{ п Чег Маве Че$ 
В {епотгип4ез, \аптепа з1еап Чег 5рИ2е 2и ешег Юббте ует- 
е1115{ Б]ефеп. ш @1езег Юбге, Ч41е пиг ат Еп4е еше кеше 
ОНпипе аиЁрме!${, зфеск{ аег апиЁе]|, епэ ишоеБеп уоп еп 
Шт 91©6 апПезепдеп З{аибзе!а$зеп. ПО1е $41аибБете] ае!- 
зереп ОНпеп $16 ап 4ег шпепзейе ипа ВеНеп 4еп аиз{а]- 
1еп4еп РоПеп 4ег Аиззег${ Кергоеп @ие15Аще тгипдит ап. 
Масн Чет Апз5{АиБеп Чег РоПепзаске уегмеЖеп 41е Ан Тегеп 
зерг тазсий ип@ зшКеп сесеп 4еп ВИиепБо4еп 2игиск. Оег 
ОиНе| аег \асВз{ пи зепет Майе! уоп ВИ МепзаиЬ аиз 
Чег ЕпабНпипя ег Виептобге Вегаиз ип4 зе! 4еп РоПеп 
ап ег Ощетзейе ег Безиспеп4еп Нитште!п аб. Да 41е В: 
{еп зерг роПептесВ $114, мег4еп $1е аисй уоп 4еп роПеп- 
затте]паеп Нишшеш (шзБезоп4еге 4еп Агепи $0Г0ееп515, 
ругепаейз, рготит, со, плз) зепг сегпе Безиснь, @1е 
апп ш Штеп КотЬсвеп 4еп у!1о]ейел РоЙеп 1тасеп ипа зсвоп 
адигсп @1е уоп Шипеп Беуог2ио{4еп ЕиНегрИапхеп` уегга*еп. 
ВеЪ{ ет Нишшеезись аиз, дапп Капп Бе! еп РАуЕеита- 
Аг{еп питег поср айтсн Дитасккгапиийе Чег Баев ии8з!а- 
р12еп апЕейзе Ашозапие занНиаеп. ет 

ь) [№е Веядлриие еее. ап аег Офегзейе ег Ниттеё 

Беиай$ (АБЬ. 9, Ее 4). Ге шезеп Орйай$- -“АТфеп 
(Безоп4егз рагригеа, ат еиа ипа иитаТога) за 2иг Етета- 
Без+аиБипя {а$1 аиззсВ|еззИсН аи? Вотфи5-Везиспег апое\мезеп. . 
\Меп1еег аизоергаа{ 154 Ч1ез Бе! КепЫ&Неегеп Ацеп ЧеТегет 
Гасеп (2. В. [ана а) 4ег Еа!|, @е аись уоп апаегеп. В!епей 
— [апаа уотмесепа уоп АпИ!@еп -- Безфаиб{ мегАеп. РВ1е _ 
отоззеп ип мейеп В +епюсКкеп пи 4еп имег ет ВИЁеп- 
Часп з+епеп4еп АпШегеп, Б7\. Ой] Мееп аисЬ 8тоззеп 
Ноштеп ет Бедиетез ЕлзсШар!еп (аизхепоштеп 3114 шет 
Че К]епегеп ип’ епсегеп Веп уоп’ о Лога, Че и! 
сееззеп аиззсЬИез$1св пиг уоп 1апятгйззейееп Ништеш — 
11 егзфег [име йогюгит — ти везепзеиеет Ето] Безисв 
\егАеп Кбппеп). Зе ${уег${апЧЙсн уегтбееп аисв еше Тп- 
зек{еп (Ар!А4еп, Оар1егеп ипа Соеор{егеп) ги Чет аш'ЕтисВ1- 
Кпоеп абоезсе4епеп Мекаг ги ое!апоеп; 'Ч41езе Везиспег 
уегтбееп афег Кеше Вез{Аирипе НегБе1тиЁАвтгеп, Ча $1е п1св} 
0105$ ипа Ч1СК сепих зша, ит Бет Ншешкиесвей ш. @е 
Ве аисп 41е ВоснЦезеп4еп Ап!петеп, Б2\. @1е МагЬе 7и 
Бегивтеп. Ра 41е Вел 4ег Бе еп 2иегз{+ сепапп{еп 02йай5- 
Апеп 30 чей зеБаиЕ 5114, Чазз $1е еш убШбез Епагасеп 
аисн @1скег Нитте!-ФФ безаНеп, з4еЦеп че ин НаЬйск ‚а 
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епе Вез4аиБипо Кешпе!1е!1 АпЁогАегипееп ап @4е РиззеПапее. 
Тазаснисв сепбгеп хи еп гесе]паз$1ееп Везиспеги ипа Ве: 
з+аипрегп` аез 0Ё2ЙаИ5 риграгеа ипа ат_гиа зомов Киг2- 
1й55е1 ее, пи{еПапетй$зе!1ее ипа — 11Ю0°е аег Т1ее 4ег 
ВИце, 41е аись Бе! пс убШееш Ешапиееп сепйсепа $(27- 
сеехеппей або! — аисВ ]1апэтиззейее Нипипеш. Ч1п$0 т- 
{егеззапег аБег 15{ ез, Ча$$ ипз /1аЙ5 атИеиа мецег 
ипфеп посбта15 пиетеззегеп хи4, Ча аись ап Чегеп ВИеп. 
гехе]тазз10ег Мекатгациь зе{еп$ Аез В. та$ёгиса $ аизяе- 
Рабтё миа, оБз1е1св 41езе Нишште! оппе мецегез еБепзо ме 
аисв аПе апаегеп 11 4ег Гасе \уаге, 4еп МеКаг апЁ погтта]ет, 
аиср 4ег РНап2е пй2Исвет \Месе 2и заисеп. 

№МоеЦа. \Меппо]1е1св. а! ег \1сЬНозе Вез{аиБег Ч1езет 
РНап2е 4рё5 теШЛса 2и 5еЦеп ваф, зо митгАае 4еппосп аисв 
В. ар аати5 а1$ зевг ВаиНеег ипа егГо]оте1свег Венисвщет 
БеоБасще+. Па 2иг ВШ{езей уоп М№М2еЦа уог аПеш @е 98 
Ч1езег Нишште[аг{ а|з Везиспег ш ВеёасЬ{ Коштеп, 41е шт 
Штег Когрегэтбззе 41е НошхЫепеп п1сВ{ зо зепг йБегиеНеп, 
Ча$$ ег ВезаиБипезшесвап1зтиз Чаитсн п1сбё шевг Типк- 
пошегеп Копи е, зо 131 фабаспИсй ‘апгипебтеп, Чазз В. [арт- 
ааги$ ши! 2и еп мс Но${еп Вегисв{еги Ч1езег РНапЕепа!{ 
сербтф, \мезна!Ь з1е Шег аисп шИашеепоштеп егзсВет{. Пе 
аиззегог4еп {св КотрИ21ег{ сераи{еп Меж{атБеваЙег ша п1{- 
{е!$ еше ПесКке]5 уегзсп10$5еп, Чег аигсн Чеп п1сВ аПти 
Киг2еп — ип зсп\маспеп — Кй$5е| ег Везиесвег эепореп 
у\ег4еп тиз$, иш аеп \!ех 2ит Мекфаг Не1хихереп. Рае! 
\ег4еп 41е апЁ еп Бимепкгопагие ое гЫеп Кесв \а(егп 
гиреп4еп Везиснег уоп еп з1сн уоп 4ег Ме сезеп аиззеп 
ритаскесеп4еп `5{анбоеЁАззеп аш Кйскеп о4ег аш Кор{ эе- 
те ипа 4ог ши РоПеп Бе]а4еп. Кошштеп 41е 4егатё еш- 
сернаег{еп В1епеп апп ап аАМеге ВИеп, ап Чепеп Беге1{$ 
аПе 5ЗфаибБеше] пасб аиззеп сейсв{е ип аизоефаиб{ з1па, 
{теНеп $1е ап епёргесвепаег 5{еПе ]е{24 @е Баесипо${а еп 
Ма!Беп, ап 4епеп ег ВИмеп${аиЬ аБоез{ге!{ \уегаеп Капп. 
Аись Бег Капп 1 ЕаПе 4ез Ачзе!еп$ — еБепзо \е Бе! 
Чег уотпегоенеп4еп СаНипо — аигсв Вегабгипе ег Магеп 
пи{ еп 1е{2{еп, умеПеср{ посй еёмаз РоПеп епаНеп4еп 
Ап®егеп Зе! з{Без{аибипе ег{о[еп. 

_1трайеп$. П[Ле гтеошатеп ВезаиБег Ч1езег ш\{егеззатеп 
РНапгепоа ипо зсВешпеп посВ п1сВ еп\мапаНе! пасвхеже- 
зеп 2и зап, меппо1есв шие!- 615 1апотйззейее Ниште]п (2. 
В. 1араатиз$ ип йототгит) се]есетисн Бе! погтает ВИй- 
тепрезисп` БеоБасВ{е{ миг4еп. О1е 1ока!е УегЬтейипях ]е4осв 
ег Гпрайеп5-А{еп ап эзспа 1сеп ип !еисЬ{4еп \/а1А$еПеп 
уйг4е Газ ЧаЁаг зргтеспеп, 4азз Вотфи5-Аг4еп п1сВЁ а!е ге- 
ошШйтеп ВезёАибег зш@; мабтзсвешИсь зраей Бег /ирайепз$ 
Че Зе з${Без+АиБипе — зе! ез ш еп погша| епемаскейеп 
ВИеп Читсн ап Чег МагБе Юереп Меепае РоПепкбгпег ет 

Иззестия-на Бъдг, снтомодовичеста двое Кн, ХИ, 1 
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$+апран-Карихе, $е1 ез аБег Аигсн Зе {Бетисв+ип® ш еп 
Безопаег$ ап ЧипК!еп Сока еп 1ш отгоззег Ха аиЁтефеп- 
еп К!е1$0ю5атеп ВИШеп — еше отоззеге Кое а1з @1е Етета- 
Без+АиБипя. пишег!п уегапаз:{ п1сп Аег От$апа, 4а$$ Вот- 
физ-Амеп пеБеп Арё5 теШса (де аБег ЫзНег пиг а1$ МеК- 
фатгаиБег БеоБась{е+ \игае) а1з гезшате Везиспег БеоБэсвуе+ 
\иг4еп, [прайеп$ шИй 22а аеп НиттерНап2еп 2и 2АШеп.. 
Вейи гези]аАгеп Везиср, 4ег аЙег411#$ пиг 1апотйззейоеп Ар!- 
4еп шбеИсН 13%, зтеНеп @1е Везисвег Бег }ипбеп ВИфеп @1е 
спи{иВаиБе, 41е уоп Чеп Зфаи6Беше!п аБег ег МагБе се- 
ЬПае!+ мга, ипа БезфАиБеп $1сй ЧаБе! ат Кйскеп. Ап АЙегеп 
ВИцеп, Бе! епеп 41езе ЭспиёраиБе Беге {$ уегме!К ипа 
асе аПеп 154, мш@А аапп Аег РоПеп ап 4ег МагЬе аб зезеБеп, 
а1е 1101оеЧеззеп ии УеПайЕ ег ВИиерено4е Кете $4еПипяз- 
апаегипе уогпеншеп 1115$. 

Гатшт. Пе уегзсше4епеп Аг{еп 1езет Санал \ег- 
еп 2\аг аисп уоп ап4егеп 1ап5тйззейвеп шзек{еп Безисв, 
Че у1сиНе${еп Вез\АиЬБег аБег Ыефеп Чосв шииёг посн ае 
Ниттеш. Ве! 4еп 1апотбвисегеп [ат т-Апеп Копитей а! 
Вез4аиБег иБег1е$ пиг 1апо-, Без+еп{!а11$ аисН ииеПапзтйззе- 
Пое Ништеп ш Вефасв+. 

Са[еор5{5. Аисп Ч1езе ]апотбвт1е${е ипзегег ГаБафеп-. 
ЧаНипоеп (1и5Безоп4еге С. 5рестоза) паЁ Ште зиспиязеп 
Вез{аибег ипфег аеп Ништеш. ]е пас ег Гапзтовиекей 
Чег е1п2етеп Аг{еп зш@ аисн @е тбеИсвеп Вез+аиБег уег- 
зсп1едеп. С. 5рес1оза ши 18—24 шт 1апоег Юбрте (уоп 4ет 
аПег4115$ фе егз{еп 6—8 шшт ефрхаз мейцег хебаи{ ша, маз. 
еп \меЦегез Ешайпееп 4ез Ниште[Кор{!ез зез{аИе{) Капп 
пиг уоп В. ве’зфаескет (уоп ши ешта! ш ЗйакаАтщеп ш паг 
600 т.Меегезвбве ап 41езег РНап2е егЬец{е{), йо’гогит ипа 
е11сеп А{еп 4ез Зирсепиз Аггоротфи$ епо]етесв Безисй{ 
ипа БезачЬ{ жегаеп. Аиззег Ч1езеп Ниишеа еп Беобасте{е 
1св \1е4егпой аиср Ая;#йорйога-Агеп а15 Везиспег, @е аБег 
\есеп Шгег этоззегеп Зе{епне!{ мов] Каит @1е <еспе Ве-` 
4еи!ипЯ а1$ ВезфаиБег Беапзргисвеп Кбппеп. Ригсв аз Нее 
Ешапиеп ш 41е епое ВИмепбНпипя \ута Бег Саеор55 
ерепзо \1е Бе! Гатшт ат з1спетгзфеп етгесвь, Ч4азз ег ВаК- 
Кеп Аез Безиспеп4еп шзек{з сп ап еп ипфег ег ОБе!- 
Прре БейпаПсвеп З+аибЪещешт ши РоПеп Бе!аа ег апп 
ап ептег апдегеп Ве ап ег ап 4ег ©1е1свеп З1еПе Бейп9- 
Испеп Маге улеег аБсез+ге миша. О1е шй деп З+4аибвБеий- 
{еп 5е1св2е!1 ге!епае МагЬе гае+ 4егаг+ ш а1е ВИи{епой- 
пипя р1пе, 4а$$ 51е/уош Безиспеп4еп [пзек{ Ёгапег Бегавт+ 
\ег4еп п1и$$ а1$ Че З{4аибБеи+{е], мо4итсь ЕтетаБез{аиБиая 
Бехйп${12{ миа. Вет Апзе еп епез Везисвез Капи аБег 
зе! ${уегз4АпаЙсп — Безоп4егз хесеп Епае ет ВИцерено4е 
— аисН зе Бетисвипя епвеп, 
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| _ аепйапа. Аисв т Ч1езег РНапгепхаНипе 1геНеп м! 2а|]- 
_ тесбе Агеп, Ч41е уогулесепа уоп Вотри5-Ащеп БезфАиБ{ мег- 
4еп. Ош еше Вез{аибипя пегБе1тиЁабтгеп, шйззеп 41е Ништеп 
ш 4е — ште!5{ зосаг Аигсь ЕаЦепо ани ипа Вог${еп посв 

_ Зфагкег епоеепо{е — ВИ{епговте ыпабКиеспеп, мое! $1е ши 
‚ Чет КйсКеп ап 41е еп ОгШЁе1 ишоебепае ЮКббге ег ${4ацЬ- 

се{аззе згеПеп ип $1сп шй дет РоЦеп Б=а4еп, ег 4апп 
ап ешег аАНегеп В]й{е и Бегей$ себНпееп МагБепарреп 
уле ег аБоехереп \уегАеп Капп. Аийсв 41е СепНапеп Коппеп 

_ Бег Аизе!феп уоп Хепобалие аиЁ Бе! уегзсшедепеп Айеп 
уегзсв1е4епе \/е!зе Ашюогапие негЬе!атеп ип Аавег 2. В. 
аисп Бе! Чацегпает Кезепмейег, оппе 4аз$ 51сп Че ВИМеп 
]е зебИпе{! паБеп, ЕтасЩе апзе{2еп. 

с) Бе Везщарипе аег Няттёт его гипайегит 

Агора беЦадоппа (АЪЬ. 2, Е15. 5) 151 еше {аз аиз- 
зспПез$1сп апЁ Нипипеез{анБипе апоемезепе РНапге, фе 
пог аш Еп4=2 ег Ви{ерего4е аисп уоп К епегеп шзек{еп 
Без1Аиб{ мэг4еп Капи, а зе16з$& аигсн Айобапие ЕтгасШап- 
5а42 егто®Испеп Капп. Могта[ег\уе1зе |е4осн 114 пиг яго$зе 
ипа 41сКе Везисвег \!е 41е Ниште ш 4ег Газе, аеп Ро]- 
еп, Чеп $1е тше!${ ип5зи м ат Когрег ши з1сВ Чтабеп (41е 
Ап ®еэгей з+ецеп гипаим ш Аеп В еп#[осКеп) Бэии Апз4ге!- 
[еп ап гг апЁапоз ципёег Чем @1оскепазсв ип@ зраег ш 4ег 
Ме 4ез В{епеп>апеез з4епеаАгп МагБе \/1е4ег аб хихереп 
ипа зо епе ВенисЬ{ип» БегЬз12иЁартеп. Егз{ бебеп 4аз Епае 
Чег ВИЦерег1о4е, \епп 41е оБегеп ип4 зейИспеп АпШегеп 

‚ Беге{$ аизоез+аиб{ В'феп, з1пКЁ 4ег ОиЁе| ап 41е ищеге 
С]оскеп\уап4 ип@ ]е{24 Капп 41е МатгБе аисп 4итсв Кештеге 
Вепзпащеп, 41е 110952 Штег Кешвей РоПеп пиг ап 4ег 
ОмцетзеЦе 1гасеп Кбппеп, Без4анб6+ мег4еп. Егзф мепп аисьв 
Чезе Мос пкей ипегЁа! Бе1Б+, Капп ез аигсв ЗеБз®е- 
з4аибип> Чигсь Ч41е ищег${еп З4аи6Бен{е! аисй 2и 5еЬз$4е- 
Писииая Коштеп. 

_ Сосшсит апштпище \уи@ аиззег Аигсв ЭспмеШесеп 
ипа РарШошАги уог а|еш Аитсв Ниттеш БезачЬ1. П1е 

_ Мекагеп Бейп4еп $1сп ап 4ег Апза{254ее 4ег АПегеп ат 
оБегеп Епае ег ВИщептовте. 50 Кошш! ез, 4а3$ аисй шИе]- 
_1апотаззеное Ништшеш 2иш Мекфаг 2и се|апоеп уегтбяеп. 

_ Рае! з1те {еп зе Че пиг пасВ аиззеп з+Аибепаеп ${аиББец(е] 
ипа Бе]аЧеп $1св ши РоПеп, деп $1е ап ешег ап4егеп, её \ма$ 

‚ аМегеп ВИе, Бе! ег Че агег ОиШе! $своп ш Че уоПе Нобпе 
ег Беге!$ аизоезан {еп Апегеп регапее\масвзеп $114, \1е- 

‚ ег абоеБеп Кбппеп. Па $1св Фе ВЦиеп 4ез МасН+$ зспПеззеп, 
\оБе!: Чег РоЦеп 4ег шпепзе Це 4ег ВИцеп аАНег апоекеБ+ 
\и4, Капп ез пась Негап\масЬзеп Чег ОтИЁе] аисв Бейи пасв{- 

_ Нсвеп ЭсвИеззеп — Уогацзоезе{24, 4азз ЕтешаБезаиЬипя п1св+ 
епое{ге{еп 15{ — 2и Ашоватие кКошшеп. 
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2) Ве1ш Нишше![Безисв ег! о! хеп Вемесипзепй 
уоп В|1й{еп|+е!|еп, Чигсй а!е а!е Вез1аиБипе анпз- 

ое роз емтьы 

П1е Аг+, ш ег ВИемейе Бет Ништеезись Бемес+ 
\егеп Коппеп, 131 аиззегог4еп сн уегзседеп. Ут моПеп 
ип$ В1ег ши ег М№еппипя уоп ]епеп зесВз уегзэсше4епеп Ве- 
мегипезуотойпоеп Безписеп, @е эегаде Бе! Нишше]итеп 
Безоп4егз НАиНх аиНтееп, Б7\. Че Ё1а3{ аиззсиПеззИсв пиг 
игсь Ниште]п аизэе16${ ги уегАеп резеп. ПО1е епЁаси&е 
аегатиое Вемесипозаг{ 134 мов Ч1е]ешсе, ме \иг 9е ш аеп 
„энеи\мегКкеп“ уегзсшедепег В]{еп уегуиКИсЬ Ниаеп. Пе 

Згешюетке 

Безепеп ип \мезепсВеп Чат, 4аз$ ег шеШагиее ипа 
п1срё Юебиое РоПеп аи 4еп Апегешасвеги Чихгсь есепе _ 
Нпиосеп о4ег ЧаЧигсЬ, 4азз 41е Еасвег аег Гапое пас 

51сп зраИеп, И\10]°ее зсвоп сени сет ЕгзспаНегипоеп 
гит Аизз4тепеп себтасв миа, море! ез ип Ришар ®1е!св- 
спо 154, ОБ 41е аизбзеп4е Вемесипя ап 4еп ЗфаиЬ-. 
[А4еп, ап еп ЗфаиББеи+ет оЧег игсь еше апаеге Веган- 
гипозйретасиие миКзаш мита, мепио]е1св 41е Бе!Чеп 2иег${ 
сепапеп МозИсНкецеп ‘Че мейЦаиз$ пАиНоз{еп ша. Вере 
г Наште!]атеп ши Зиеищеспао1$ ти Ни4еп ут зо\мо1п] 
ипфег оНеп сераш{еп ВИШепогтеп узле аисв ищег з0]спеп 
ши шергмеп1оег оезсоззепет ВИ{епешеапя. Ди егз{егеп 
оепбгеп: 

Зутрйушт (АЪБ. 2, Е15. 6). \Мепиеесв 4е Амеп @1е- 
зег СбаНипа Аитсраиз тисВф а1з аиззспНезз1св аи Ништее- 
зисп апоемезеп апризенеп $14, зо ${еПеп @е Нишше! 4осв 
зерг НАиНое ип уог аПешт аисн зерт ег!о]отеспе Везуаирег. 
О1е АпШегеп 4ег бутрйут-Ацеп (уе аисн ег АЁеп ап- 
Чегег Воггае1пасееп- ба йипзеп) па г1пе5 иш аеп @иЁе ш 
Чег \!е1зе апхеогтАпе+, 4азз иншег еп З+аиБЫа{ п ешет 
Бедогщеп Эспирре аб\есвзе!+, 41е ш Штег Чезап Ве! ешеп 
ап ег 5рИ2е оНепеп Кесе] БИаеп, аитсь \уесве ОЁпипе 
ег ОпЁе!| пегаизгая{ ип аись аег Кйззе] аег Безисвепаеп 
[пзек{еп ешее{артг{ мегеп п11$$, Аа [е{2{фегез 2\1зсВеп аеп _ 
Зап МаНеги Чигсн 41е Бедогщеп Зснирреп уегтаег миа. | 
[110]2е 4ег ЕпЁавтипе 4ез ЮВ й$зе]з ]еосв Чигсн @1е уогое- 
зерепе ОНпипе муегАеп поф\мепа1егуе1зе 41е епх апПезеп- _ 
еп ЗфаиББеи+е] еЁбмаз аизе!папаегоеЧгаскь \аз $001 ешо 
Апзгезе] Аез 1етеп РоЙепз аи! аеп Кор{ 4ег Ниште]! аиз- 
103+. П1езег Кор 151 ез аБег амср, ег Бе! ег паспз1еп ВИ\е 
пос уог еп З+аибБеи+ет @1е МагЬе Бегавт{ ипа 4ааигсв _ 
епе ЕтетшаБез4аиБиия пегре!авт+. 

5апит шфегозит. Аисн @1е Камое! мита п1сБ* ан 
зспПеззИсв аитсв Вотфи5-Амеп Без{аиб 1, зоп4егл пебен @1е-_ 
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зеп аисп Чигсп апаеге Нутепор{егеп ип з05аг Зугры еп. 
Аиц$ Аеп ©]е1спеп Отап4еп ме 41е уотпегхецепае СаНипй 
уг аБег ансв 5о/апит шфегозит ищег 4еп Ниште!рНап- 
2еп Шег аш! ое2ав И. Оег Вез{аиБипезтеспай1$ти$ 131 {аз{ ег 
оЛеспе, пиг ша ег п1сЬё 41е сапхеп Зфаивреще] аше- 
зргипееп, зоп4еги пиг 4егеп Зригеп. 

Пип ОСехепза{2 ги 4еп еБеп сепаптеп ге! ЧаНипееп 
ши оНепеш В Щепешзапо, @е ш10]<е Шгез Вацез аисв Их 
ап4еге пзек+епотирреп гиоёпеНсНн магеп, ипа Кешпе зоп4ет- 
Исп мейеенепаеп Ап огаегипееп ап Шге Везиспег з+е1Шеп, 

_ ща 41е хезсоззепеп ВИиеп ши Эиеишесвап1$ из фа{аАсв- 
Псв Га${ ацззспНеззИсвй ап НитшеБезиспег апое\меззеп, Аа 

_ пиг 41езе 41е еогАегИсве Кобгрегягоззе ипа КогрегктаЁ Бе- 
$112еп, ит Бе! ег Зиспе паср Чет МеКкфаг э1сп 4еп Дибапе 
игсь еп ВНИепетзап8 ег2\ушсеп 2и Коппеп. Нетпег эе- 
Ббгеп: - 

_Мпапа (АЪЪ..2, Е1$. 7) ипа Апигимтит. Пет Вез{Ац- 
Бипозшесваи!зти$ 15+ Бе! Ч1езеп Бе!Чеп Эсгорьапасееп- 
ЧаНипоеп 5ап2 ег о1е1спе. Ве!Ае Без{2еп аиЁ 4ег а! Ап- 
Пиэр]а{2 Ч1епепаеп ОтцегИрре 2\ме! Кеше НосКег э|е1свзат 
а1$ На г а1е Безисвепаеп Нитше!п. Питсн аз @е\мсв+ 
ег Наште!| ута @е ОщегИрре пегабзедтаск{ ипа 131 4еп 
апзоп${еп уегзрег{еп \ео гиш Межаг Ёге!. Раз ОНпеп миа 
ой аигсь Ешзештеп 4ез Кор{ез сесеп 41е ОБегИрре 4ег 
ВИе пос ип{егз{й1{2+. ]е{24 Капп @1е Нишше! ш 4ег ВИеп- 
тобте уегзсп\шАеп, \маз |е пасп КйззеПАпое 11 шейгмуешеет 
повешт Маззе ег Еа| 1$, ит МеКкфаг ги заиоеп. ПаБе! аБег 
$0554 че шй аеш Вйскеп ап @1е 54аиБоеЁ&ззе, 41е 4еп еБеп- 
Та] шевагиоеп РоПеп аиЁ 4еп РКйскеп ег Ниште] г1езешп 
]аззеп. Ра Ёа5{ пиг 41е Нишшеш аБег аз егЁогаегИсве Кбг- 

_ регоемиевь, 62\. иБег 41е поисеп КотгрегкгаЁе уе!Ёасеп, ит 
$10 Аеп ГДисапе гиш Мекаг 2и уетзсваНеп, з1ш $1е аисв 
Че уусвих {еп ВезфапБег @1езег таёзасвИсв мецеецепа з{е- 
поботЬо!Аеп РНапгеп. 

_ Авось жейсерепа зшт4а аисн 41е \У!еспзеЬелепипсеп 
2\13спеп ег СаНипе Сасефайа ипа аеп Ниттеш. 1.е{24- 

‚ Зепапще Эсгорпи!ат1асееп-Савипя Ва Шг Наир{уетЬтейипяз- 
себ1е{ ш Чеп Апаеп $5&9- ипа Депиа!атегКа$, мо фа асв св 
че Ниттеш Ште м!спНо${еп Вез{аиЬег 114. Апззег4ет аБег 
Кошштеп Са!сео]аг1еп аисв ш Меизее]ап4 уог, мо Ништешп 
ТеШеп. З1снегисв Безогоеп 40ог+ @1е Вез+аиБипе авийсн этоззе 
ип зсбуеге [шек {епат+еп \1е ез ии з0п3еп Уегбтейипяз- 
себ1е{ 4ег СаНипе Сасефщайа 4е Нитшеш 114. Оег Ве- 
зфаирииззуогсапе 15{ 2\аг ип мезепсвеп гесв{ авпИсн 4ет- 
]езеп Бе! еп БеЧеп уогсепапщеп СаНипееп, ег уиа 
]едосв аигсп епе мейеге ЕшисН пя его&п2& ип@ уегуо]]- 
$+апа1®+. Кегпегу. Маг![аип! Безсптге15{ деп Вез+АиБипяз- 

1 К. у. Маг ацп: РНапхепеБеп И (1891), р. 225. 
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уогоап® ши 10]<епаеп У\Уогеп: „О1е Нишше| $64241 з1сВ а 
4еп Вйскеп ег рапоНеНбтиие аизоеновЦеп ОщегИрре ппа 

Ь1115{ ез Аигсв бегшаез Апатгйскеп ап Фе ОБегИрре авт, - 
4аз$ ег Каспеп мей аи езрегг{ мта. ОБаБег Кошш таск- 
\аг{$ еп 1ш аег рашоНеНобтиизеп Ноно Б1зВег уегз{есК{ет 
Ноп!еБераЦег гит Уотзспешпе, еш Гарреп, ег отиЫе  уег- 
ней ип@ тесвИсь ши Ноше сени! 131. О1езег НопеБева+ет 
\и 4 табасвИсн 4ег аи? @е Оп{егИрре апхе оепеп Нишште! 
\1е еше сене Зспае уог 4еп Мипа ©езе{2+. АПег 119$ 
пиг $0 |апее, а! Аег рашоНебгиисе тей ег ОщегИрре 
ы!пабхеагискЕ Ы ет; зора14 41е ВИие уоп аег Нишше] уег- 
]аззеп мита, эсвпей+ 'а1е Оте!рре \меЧег ш @е Нбвз, ае 
ВИие зспПезз{ зв, ип аег НошеЪевайег 154 мледег ш 4ет 
Апзвоипя уетзепК+“. О1езеп У\Уог{еп зе1 посв Шириеее+, 
Чазз Бейт №е4егаззеп аийЁ аег ОщегИрре ипа Бег 4ет 
Чагаи[о]веп4еп 1е1св4еп Апагаскеп аег Нишше|! сесеп @1е 
ОБегИрре Ч41е Ап®егеп 2иг АБхабе шШгез РоПепз- уегап1азз{ 

‚ мегАеп. 
Айесогофорйиз (АЪЬ. 2, Ей. 8). Езмаз. мешзет кошрн- 

21614 151 ег ВезАиБрипезуогап» Бе! 4еп Айеп а: эсгорВи- 
]апасееп-баНипе А{ес юго орй15$, Че Ё!а$& аиззспиеззИсв паг - 
уоп Нимшеш Без+АиЬ+ \уегаеп. АисВ Шег $1 41е З{аипБее- 
Газзе ебзпзо ме 4ег аиЁе| ши 4ег МатЬе итег дет Эспи{2е 
епег семо{еп ОБегИрре серогоеп. П1е ап ехепае Нитае|, 
@1е э1сп ап ег ОщегИрре Тезтай, агаске Чезебе шпиег 
пп егмейегЕ з1с аиЁ Ч1езе Аг 4еп апзопзеп #Ёа${ убШе 
сезсв1юз5епеп В] {епештеапя. Оле З{аибБене] 114 а1$ зо9е- 
папе РоЦепзспаеп епём1скей, 4. В. $1е $114 пи теНеп Дч- 
з3фапА оНепе, епап4ег шиЁ 4ег оЁепеп Зейе хисекейие Ве- 
ВаКег, аиз Аепеп ]е4осН погта[егме!зе ег шешатиее РоПеп 
п01с6{ Вегаиз{аЦШеп Капп, Ча з1с6 ]е 2ме! 4ег мег З4ача БАНет 
’4егаги© веоепйБегз{епеп, 4а$$ $1сп @1е Бе1Аеп РоПепзсваеп 
4ег епеп Зейе ши Чепеп1ееп 4ег сесепаБег!ехепаеп 2и 
е1пет сезс[оззепеп ВеваНег уег1п 4еп. О1е Зач ЁА4еп зе}, 
Че ап 4ег ОщегИрре апхе\масйзеп з1@, ип Чацвег @1е В- 
+епе1Ёабт{ ег Оицеге пасб уетзреггеп, $14 шй зспайеп 
Рогпеп уегзенеп, 4е еш Уотре!авгеп 4ез 2а{еп В1епепгйз- 
зе1з папеги иптбе|1сй шасВеп. 50 14а 4е Ништеш эе2\мип- 
сеп, Шшгеп Кйз5е1 471 ЧитспхиЁайтеп, мо Шпеп 4ег 5е- 
111234е \М1Аег${ап@ се]е!13{4е{ ми, ипа 4аз$ 154 сега4е Кпарр 
пофегра ег апетапаетсвПеззеп4еп РоПепзсва!еп. \Упа 
аБег Шег ег Кй$зе| аигси Ч41е ипремевт{еп З{ац ЁА4еп №1- 
4игснае2мапэ1, аапп тйз5еп Че РоПепзспа]еп аизепапает- 
\е!спеп ипа 19теп Роеп аиЁ 41е 4агимег Бейпайсве Ициее 
Ь2\. аи Азп КорЕ 4ег Нат ле! г1езеш 1аззеп. Оа аБег ип- 
шИеаг уог еп ЗфапоБеще]п 41е МагЬе Пео+, Бегйбтей Аег- | 
аг{ Безаиб{е Ништеш Бе! ег пасьз{еп Ве шИ парери 
абзо|и{ег Э1спегрей @1е геЁ!е МатЬе ипа а бтеп аиЁ Фезе Аг 

УЧИ Е. Е А-З орет" Ач 
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\!еснзе!Без{АиБипе НетЬе!. Тго{ф2 Ч1езег апзспешепа мейее- 
Веп4еп „Апраззипо“ ап 4еп Шшзек{епБезисв 15 ег Етасв+- 
апза+2 ег А/есюгоорйи5-Апеп аисйВ Бе! Аизе!Беп 4еззеЬеп 
се\маВт[е15{е{. ш Ч1езет ЕаПе \масюз пашИсв @1е Вштеп- 
Ктопговте посн вп 5{ск пасн ип@ шй 1г мегаеп фе ап 
т апое\масНзепеп Э{4апБоеЁАз5е еБеп!аП$ еп З{ск пасй уог 

_ сезспофеп. РаБе! егтеспеп з1е абег 41е э1сН п1сБё уейап- 
сегпае Ог!е15р!2е ипа Бе!езеп 4аз питег посв Бе]езипзз- 
табее МагБепое\муебе ши! Шштеш РоПеп. $0 154 па ЕаЦе пись\ 
епоегетепег ЕгетшаБе{АиБипе Ашюозапие хемавг1е1з{е{. 

Меатругит. Аисп 41е Ацеп Ч1езег Зсгорпи!апасееп- 
СаНипе мегАеп зерг з{атК уоп Нишштеш БезисВ, мепп аись 
010 $0 аиззснИеззИсн зе 41ез Бе! Аёесогоюрйи$ 4ег ЕаП 
1534. Оег Вез+АиБипязуогоапе аАнпе!{ зерг Чет уогз{епепа ип@ 
пасЬо1ееп@ БезсвеБепеп. Оег Уогоапе Бе! 4ег Зе ${Бе- 
зфаприие (Бег АизЫе1Беп е1пез ег{о]ете1спеп шзек{епЬезисве$) 
\ута ЧаЧитгси пегЬе1сеЁ авг, 4а$$ $160 аш Епае аег ВИщере- 
по4е ег Ог!Ёе!1 ап зеапет Еп4е пасЬ ищеп ЫМея+ ипа @е 
Магре аиЁ 41езе \!е1зе ит{ег Че З{аиББен{е! 2и Песеп Коши. 
Ригсп 41е шЮю]се УегмеШКеп$ ешнеепае ГоскКегипе ег. 
РоПепзсраеп Капп Чапп ег ВИцеп${аи6 аи 41е Чдагищег 
Пебепае Мате !аПеп ип@ @1езе Бетгисщеп. 

| Ре@сщат5. Аппийси Аестотоорйи$ паБеп м/т ез аисв Бе! 
еп Ре@сшат5-Амеп ши ешптег мейсепеп4 з{епорошро!аеп 
5сгорпшШапасееп-СаНипо 2и 1ип. Ве! Чеп Аг4еп Ч1езег Оа+- 
{112 сепеп 41е „Апраззипееп“ посН \мейег а1з Бег А/естого- 
[орйи$ ип аиззег4ет НаБеп мт Бе! 4еп е112епеп Айеп еше 
ТогтИсЬ Ёотг1зсртейепае Уегуо|Пкотшпипе @1езег ацз5свПезз- 
Псреп „Апраззипо“ ап аеп Нитте!Безисв уог ипз. Ве! }епег 
Агепетирре, Чегеп ухасНиоз{ег Уегеег еёма Редсша75 го- 
57а 154, эта @1е З+аибЪеше] Чегаг{ 5и{ ищег 4ег ОБегИрре 
уегрогоеп, 4азз еше Чтек{е Вегавгипе 4игсь 41е епатт- 
сепае Ниште] аиззезсв]оззеп егзспе!{. П1езе пии$$ абег Шгеп 
Кйззе] 2\15спеп 4еп е!азизснеп Зфаи ЁА4еп №14 игсЬ2\аАпоеп, 
Че Бег Ч1езег баНипо Кешпег1е! Оогпепзсви{2 Без{хеп, \мо- 
Читгсь 41е РоПепзсваеп аизепапаегоезспоБеп \мег4еп ипа 
епе Вез4аиБипе апписв уе Бе! А/есфогоюрйи$ еш4гаеп Капп. 

_ Ве! 4ег Апепотирре 4ег Рес ат5 гесшйа шпеесеп 151 @1е 
Уегепоипя 4ег ОБегИрре 0 ме! се енеп, 4азз еп Аизет- 

‚ апаегуе!спеп 4ег РоПепзсва!еп аисн Бе! з+Агкз{ет Деггеп 
ап еп {аи РА4еп пусВ+ шебг епие{еп Капп, Ча Ч1езе Ро]- 
1епзспа1еп Чигсп 41е Бе!Чеп Зейелжапае 4ег ОБегПрре зе1531 
апе1пап4егоергез${ жег4еп. Н1ег тиз$ а1з0 41е ОБегПрре зе165$1 
ег\уейет{ \уегаеп, иш еш АиззиБеп 4ез РоПепз 2и егшбо- 
Испеп; Ч41езе Егхейегипя 4ег ОБегИрре е!г{015{ абег 1ш &из- 
зегз{ зпигеснег \/е!зе Чигсь УегшИапя ешез НеБе]уегКе$ 
ЧаЧитсь, 4аз$ @е ап Шезепае Нишше] исп Шг Е1хепое- 
усн @е ОБегИрре пегищегЫеэ{, море! @е Кпискипе ап 
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епег бап2 Безнши{еп З1еПе ап 4ег Ваз1з Чег ОБегПрре е!- 
10]°1. РитсВ 41езе Ки1сКипе аБег мегАеп пс пиг Че ЫзВет 
таЙ сезрапп{ земезепеп Зейепуапае ег ОБегИрре пасв 
аиззеп ФераисИф, зопаеги аись 41е З4аи А4еп оеБосеп ипа 
Че пип п1с5 шерг ешее2уАпе+еп РоПепзсва!еп аизе!папает- 
ое2го5еп. Да аБег 41е Ништеш пиг 1 ешег хап2 Безишицеп 
54еПипо @1езеп Месвап15тиз аиз2и10зеп уегтбсеп — зе 
тйззеп пашИсн Штеп ЕР йззе! Аитсь ешеп Безоп4егеп Зрай 
епЁавтеп, Ча аПШе ап4егеп ЕшЁабгипезтб®Иснкенеп 4игсь 
зр!2е Оогпеп ипа абиИсве ВИ4ипееп уегт@ег{ егзспешеп — 
11й55еп $1е аисв ипшег 41е э1есве КогрегуеПе ег Вез{Ап- 
Бипе ши .РоПеп аиззе{2еп (1 @1езет ЕаПе Штеп КорЁ), \мо- 
Чигсй еше \У/есвзе]Без+аиБипе [Газ аБзо]и{ сез1спег{ 1$4, Ча 
зе Бейи Везисп ешег ап4егеп Ве 4ег <]е1снеп Атф, Беуог 
51е посп 41е РоПепзсва!еп хит Аизз+АаБеп уегап1аззеп Кбппеп, 
Беге!{$ 41е Беехипо{Ащее Мате Бегавтеп ипа Бетасщеп. 
[п{егеззап{ 15+ абег, Чазз зе] Бе! 4егаг& га Нилег етзсве1- 
пепаеп „Апраззипоеп“ Аег РНаптеп ап 4еп Нишшеезисв 
пишег посб 41е МооисЬке! ешпег ЗеБз{Без4аирипе семавт-. 
1е134е{ 131. Радигсь пашИсв, 4аз$ $1с6 аПе Редсшат5-ВИМеп 
Бе! Ачзе!Беп ешег ЕгетаБез{АиБипя ат Епае аег ВЦере- 
ное ушкейагие (615 ги 60, ]а зосат 90%) пасв имей Шесеп, 
Ч. В. а!зо Ч41е э1есне Вемезипя уоШабтеп, @1е Бе! Шпеп 
Чигсй 4аз$ Оезлсв{ 4ег Безисвеп4еп Нишште] ачз$е16$ё миа, 
се]ап5{ 4аз аиНееп4е шй Ч4ег аиззегогаей4Исн. Кебт1сеп 
МагЬе пип имег 41е РоПепзсва!еп, 41е з1св 11ю1ее 4ег Ктат- 
типе ег Витепктоптгорте зе]оскег{ пабеп ип Штеп РоЦеп 
аиз${аиБеп 1аззеп. Ра аБег 41е Редсшат$-ВИцеп 31е ш 
лешисн а1сШеп ВИМепз{Апаеп зфереп ип ег аи$аПепае 
РоПеп зерг 1е1ср{ ипа ЧтосКеп 1$4, Безфер{ жетИНсв ©то$5е 
\Мабтзспе1пИснкей, 4аз$ п1сЬ аПеш 41е МагБе Чег з1есвеп 
ВИие, зоп4еги аисв. зо]све БепасвБаг{ег В {еп 4ез э]еспеп 
В {епз{ап 4ез, }а у1еПесН{ зозаг аисн з01се апаегег, 1ш ет 
Маре Бейпайсвег РНапхеп Без+АиБ{ \мегАеп, Чазз а150 аисНн 
оппе Шшзек{епрезисй п1свё 105$ Ашосапие, зопаеги зобаг 
Хепобап!е за йНп4еп Капп. Сегаде 4о!{ а1з0, мо ип$ а1е 
„Апраззипе“ Безоп4ег$ мей ТооезситИ{еп егзспе!и+, пй$зеп 
ут зспНез$1сп 2и ипзегет Егзфаипеп Ё!е$454еПеп, @а$$ зе 
егоеп+1сНн ©ап2 ИБегйз51© 1534: Ве! Аизееп 4ез шзеЖеп- 
Резиснез Бе! епет ег аш ${АгКзфеп ‚„апеераз${еп“ шзеЖеп- 
Ба ег ег{!о15{ еш{асВ зсВахаге еше Отз{еПипя аи ешеп 
Мпа а ег! Еш Огипа штерг, иш Бег Ег&аАгипозуетзисвеп 
Чегат ег „Апраззипезегзспепипееп“ зебг у0т$1с1Ня ги зе! 

Ги ОтщетзсШеде уоп 4еп Знеимегкеп, Бе! Чепеп 4ет 
РоПеп шев]аг4!е фтосКеп 151, 2есеп @41е паснзНо]еепаеп Ве- 
з+апбипезеигиснииееп К1ебт1ееп РоЙеп. Е ше 4ег БеКапп- 
{е34еп Вез+аирипозет1сапееп 11а 41е зогепапщеп 

м она Фе рав 
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а 
Бе! ег Анни зала (АЪЬ. 2, Е!ь. 9). Ориег еп АНен 
СЧезег Га а{еп-СаНипе зша тапсве, Че уоп Ниттеш 
бап2 Безоп4егз з{агк Безись+ мег4еп (2. В. чегисИа ип4 
2шИптоза) ипа ЧаНег ши Весв+ си 4еп $4епоротфео!Аеп РНап- 
еп се2ап{ \уегАеп Коппеп. \У/аргепа: @1е гиегз{ сепапп{е А! 
аисп аеп Киг2тгиззе154еп Ниште!а еп етгесьБагеп МеЖаг 
Без1{2Ь, 154 Ч1езег Бе! 2шИлоза пиг 4еп 1апотйззейееп Нит- 
ше 2иеапе|св. Ве! Бе!Ч4еп аБег 154 Че Вемевипозеписв- 
+109 Бе! погтает Везисн (МекфаггаиЬ 151 Безоп4егз$ Бе! 2ш- 
Ипоза зерг $фатк уегбтецее) @е эе1све. ПО1е ап дет 4ет 
ОмегИрре еп{зргеспеп4еп Те! ег В]атепкгоптовте апое- 
\аснзепей З{аироеЁаззе (5105$ 2 ап Са!) Без1{2еп еф\маз оБег- 
ва!6 Чег Апмасйзипе {ее епеп пасй шпеп’ ипа иг{еп &е- 
исщееп, аш Еп@е уегЬгецег{еп ЕРог{$а{2, Чег Чегтаззеп Че 
Ешав{ ш @:е В]атепкгопгоВте уегзрегг4. От! пип еше 
Нишите] шй штеш Кор ш @41е Юббте уог ипа Агаскё ааБе 
Че Бе1Чеп Рот{5А{хе 1ш ег Вбрвте эебеп Пи{еп, апп $с14$ 

_ ие 4ег НеБ\уиКип» ег 1апое ипа Нее Небеатт ши 
Чет Э+аибБеше!| ацЁ 4еп Вискеп аег Ниште! вегищег ппа 

‚ Бэз+аиб{ п. Везисв{ еше 4егаг{ еповриде{е Нитте! еше’ 
_АМеге ВИце, Бе! ег 41е фай ЪаНег Бегей$ Бегме! з1па, 
аегеп ОЁе| аБег ЧаЁаг ипфег 4ег ОрегИрре Бобепагие пег- 
уогоеугаспзеп 151, $0 Ч4азз зеше :меПарр!хе МагБе аппавегпа 
ап Че о1е1спе 5{еЙе Коши\, 41е уоп дет Ниште!йскКеп раз- 
зтегЕ мег4еп п1из35$, апп ИИ \Уеспзе!Без{АаБипе еш. Чт Шег 
епе егГо]етегспе ВеЁгисЬ+ипе негБехаЁавгеп, тиз$ фазасв св 
Чаз Безиснепае шзек{ е1пеп. зевг. @1скеп Когрег БезИ2еп; Аа 
ег Юйскеп ап4его{а!з 41е МагБеп писр* Бегавтеп Кботе. 
ТафзаспИсв кКоттеп 2. В. Ёйг Чегаг{ отозз]апиее 5а/94а-Ацеп 
уе 2 тоза пит стоззе ипа а1ске Ниттеш ш Вечгасв+, аа 
реге! {$ Чег Везисн К]епегег $8 2\аг 4еп 5СШаз тесвап1$11$ 
а11521105еп уегтас, абег Кеше Вез{аиБипя БехиКеп `Капп. 
Разз 0{24еш ш ег Мерг2ав! 4ег ЕАПе ЕтисВ{апза{2 етЁ01о+, 
154 Бе! 27т0$а тись+ еёма ‘ащ епе шбо|сре Ащюовапие 21- 
таск2иЁйртеп (еше зо]све ЧйгНе \мо|| аизхезсв1оз5ей зе1п), 
зоп4егп ЧагаиЁ, Чазз Бе! ег геаНуеп НаиНекей’ ег Нит- 

_ шеш пп Уегргенипазве ее ег 5ала ошИлпоза Фе те1з+еп 
_— ВИеп 11 УегацЁе етег ВИ{ерего4е !гивег о4ег зра{ег ешп- 

_ Ша] 4еп ВезисН ешпег ©гоззеп ипа @41е Везибипе Бежикеп- 
_ Чеп Нишше]| еграМеп. Аиззег4ет ЧагЁ пс аиззегасн ©е- 
_ 1а5зеп мег4еп, 4азз ии АизепЬИске 4ез АпНисез зе]Ьз{ аисв 

уоп К1е1пегеп Ништеп 4итсн сеесеп{све Вегабтипе ши 
Чеп Магреп еше Вез{АиБипе НегресеЁВт{ мегаеп Кбиие. 
Раши ай:Неп \ми ез абег Бег Зба\а 2ШшНпоза посв тевт 
а13 Бе! еп Кепанеегеп ба/а-Апеп таАсНвИсв ши ешег 

_ аиззспНеззИсн. аи Нипитеезисв апсе\тезепеп РНапе 24 1ип 
_ вабеп, Ча @1е аиззег4ет БеоБасн+ефеп Везисвег, ищех Чепеп 
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уог аЙет Ноп!Ыепеп ипа ТаиБепзсЬ\ап2е (Масгор1о55ит 
${еИщеагит) 2а пеппеп ша, Мек{агганЬ Ъеге!Ьеп, орпе еп 
Везаибипезтесвап!:п,1$ ег{о]етесн ш АкНоп нееп 1аз5еп 
2и Кбппеп. 

П1е пиптебг гиг Везртеспипе ое|апгеп4еп 

КаррщетЁе. 

+те!еп ипз ипег 4еп уогуеееп@ уоп Ниттеш БезисШеп 
РНапгеп уог аПет Бе! ешиееп Рарауегасееп- ипа РарШопа- 
сееп ЧаЦипаеп ещеесеп. | 

Согудайз (АБ 2, Ев. 10 и. 11). Меппоеси св аег | 
В №{епБаи ег Согуда[5-Амеп шзБезопаеге пи НшЬИсК аш 
41е Епё\скшпя 4ез пек{атБегоеп4еп Зрогпез еп1егтаззеп 
ищетзспее\, зо 15 осн Бе! аПеп пи Рипа1р аег Вез1аиБипез- 
теспап!15тиз Чег <1е1спе. Ве! а|еп Аеп зша 41е мег Ви: 
шепЬ]а ег Чегаг{ апоеогапеф, Чазз еп ©тоззез еше Часп- 
агиое ОБегИрре, еп К!е1пез еше зсимаспе ОщегИрре ипа 2\е1 
зе{Исре ешпеп 41сВ{ ип{фег ег ОБегИрре Пезепаеп, \е аиз$ 
261 гизаттепяе]е {еп Напаеп сер аееп Но гаит БИ4еп, 
ш 4ет $161 @иЕе|! ипа Апегеп Бейп4еп. 56121 $166 пип 
еп ш5ек{ ацЁ 41езе Бееп 2изаттепоее {еп ВШАНег, ит 
4еп Кй5$5е] ипфег 4ег ОБегИрре 1ш Чеп Зрогп ешг2иЁабгеп, 
ипа уегГ19{ Ч1езез шзек+ ибег аз понее Когрегоемасн ит 
Ч1езе ВИЧепМаНег пась итеп 2и @Чгаскеп (ете Еотаегипо, 
ег пиг Аигсь отоззеге Нушепор{егеп, ам Безфеп аитсй Нит- 
теш еп{5ргосвеп \!га), 4апп зсвпе!+ аег аиЁе] етрог ип@ 
бБег{газ{ аеп ВИепз{аиб, Чег уоп аеп Ап\егеп аиЁ @е 
е1бепе Магбе хе[ез{ мхог4еп маг, аиЁ Чеп ВаисВ аез [пзек{5. 
Ащодапие. 154 ЧаБе! 110+24еш аизеезсв10$зеп, а Че МатгЬеп 
епег ВИме Ёйг 4еп ВИИепз{аиб ег е!хепеп зо\1е аПег ап- 
Чегеп ВИцеп аез &1е1спеп РНап2еп${юоскез ипетрЁап>Исв 114. 

Осешга зресю 5. Оег Ваи 4ег Гсешга-ВИие 143$ 
51ср оппе \меЦКегез уоп Чет 4ег Согуда5-ВИме аейеп. 
Ментеп \Ш ап, 4азз Бе! 41езег ОБег- ипа ЧпиегИрре ш 
21е1спег. Э{АгКе епемускей ип@ шасЬНе аизоераисВ+, ааБе! 
абег зрогп10$ $114, зо Нафеп миг Бегей$ ии уезеп{Исвеп 4еп 
ВЦепЬаи уоп [Жсетёга егге1св+. Аиср Шег Песеп 41е Бе4еп 
зе!{Испеп ВИ{еп анег епап4ег еп ап ипа Бегоеп Ош! 
ипа Зфаи Ба ет. ш аег ЕипКНоп @1езег Ве Без+еве пиг 
1130Ёетп епе АБ\уе!свип® уоп Согуда$. а15 4аз Безиспепае 
[пзек{ зепеп Вй$5е] хи Бе14еп Зейеп 4ег шиештапаег ует- 
рип4епеп Кешел ВИ{епайег еп! Атеп Капп, море! Ч1езе 
рцг 5еЦе се4гаск+ \ег4еп ип @1е Мате — бап2 еБепзо 
уе Бе! Согуд4а!$ — 4еп ВИМепз{аиь ает шек ап @1е Оп- 
{етзейе Нее. Па 4ег ВИ{епетеапе аиззегог4е св епя 15 _ ‚ 
Кошшеп а15 Вез{аиЬег пиг 1апоти$зейее ип КгаАЁИсе Нуте- 
пор{егеп 11 ВефгасН+, уог айет Вотфиз5-Аг{еп, аБег аиср тапсп- 
па! Ажйорйога-Амеп. Ве! ипз 154 ЧАег \лсЬНез{е ВезаиЬег 
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Вотриз йопогит; \ег ш ег озазаНзспеп Нейпа*{ @1езег 
РНап2е 41е Везииия ш ег Весе] уоПжевь, 1$ пусв+ Бе- 
Капп+, ос 15 апгипертеп, 4а3$ ез аисн 40т# уогу1есепа 
Фе Ништеш $114, Ч4егеп ез аисн ш Оз{аз1еп га ге1спе 1апз- 
т4$зе10е 51+. 

Суй5и$. Ве! езег ип 4еп пасо]5епа егмантеп Ра- 
ропасее!-Саипееп 131 Чег Вэз{аиБипезтесвап!1$ти$ сапа 
АарписЬ епоегсНе ме Бе! Согудай5. Нег Нидеп ми ан 
епег ОБегрре 41е зогепаппе РЕабпе, 41е Бе4еп 41е @е- 
зсШесЬ{зогоапе зе{Исн епх итзсп|еззепаеп В па ег Бе! 
СогуааП$ абег чп Шег аигсь 41е еБеп#а$ {ей е1зе уегуасН- 

‚ зепеп ВАНМег 4ез ЭсШЁсвепз, ап Чепеп посп 41е Бе! 4еп 
Е ое] $1{2еп, егзе{2{. П1езез ЭсВИсВеп 14$5{1 оБеп 105$ епеп. 
зспша!еп Зра оЁеп, ег аБег Бе! гинепаег ВИ\е {а31 <Ап21сВ 
2езс10$5еп егзспе!п{. Коши пип еш зепйзепа сп \егез Ь2\м. 
КГА {122$ [шзек{ ип $е124 $160 ацЁ аз ЭсыЁсвеп ипа а1е 
Е!ое! — еше ап4еге ее пе{е АпНиозз@есепве! {ей — 
зо \мег4еп Ч1езе ппабхетаск{ ип аиз Чет св 1пю]е 4ез 
АБЬ!ехеп$ егмеЦеги4еп Эра зсвпеШ @41е аиз Чеп 10 2. Г. 
уегуасНзепеп Аптегеп зерИаее Вбпге, Че 4еп З{етре! 
и 13сп[ез$+, сесеп 4еп Ваисв 4ез Безисвепаеп [пзеКкёз ип 
Же шт Чеп РоПеп ап. П1е МатБе 1${ маргеп4 @1езег В- 
{ерео4е пос уоп з{е!еп НагсВеп $е$спй{2{ ипа п1св+ Бее- 
сипоз{а 1; з1е \и@а 41ез егз{, 61$ а1е Зфаи6еЁаззе ипа @41е 
зспймелА4еп аОгЁешагсвеп уегмуе]К{ эта, моЧигсв Ащорапие 
аиззезсп!055еп ут. П1езег Уотбапя улейегрой сп ете- 
та]е ипа Юбг{ ег5{ аи, уепп @41е Ве 2и уегмиеКеп Бет, 

Тиройат. Оег Везаирипезтесвап!$тиз 15{ аег <еспе 
уе Бег Суй5и$. шЮю]5е 4ег аиззегог4аеп{Исвеп Епзе 4ег В№®- 
{епгббге, 41е уеграИ1п1$14$$12 — пи Уеге]есв ела 2и Суй5и$ 
— Бедещепа 1Апоег 1541, Кошшеп паг ]апотйззейее Нуштепо- 
р4егеп а15 Вез+АиБег 11 Вегась*, моЪБе! 41е егЁогаегИисве Вйз- 
зе!апое зе ${уегз4+АпАйсНв уоп 4ег Бе+геНеп4еп К]ееаг{ аБ- 
рапо1е 154, Ча Че уегзсшедепеп Агёегп зевтг уегзсше4еп [апое 
В!(ептбвтеп Без2еп. \автепа 41е МештЫйиеегеп Кееагеп 
аисв уоп Кешегеп Ар!4еп (11$Бззоп4еге Езсега- ипа Тега- 
юта-Ащеп зр1е!еп ег а1$ Вез+аиБег Кеше хегпое ВоПе) шИ 
Ег{0]> Безисй{ \мегаеп Кбппеп, Капп 115Безопаеге Ти//ойит 
ргщепзе — аег Кофе Кее —, 4ег а1$ ешез ег эасвИоз{еп 
Ринеги! {ее -уоп этоз{ег м {еспаЙИсвег Ведеиипо 15% паг 
уоп е1п15еп 1апзтйззейсегеп Ноп!1епепгаззеп ип уоп 4еп 
те! {еп Ниште!аг{еп БезфаиБ{ мег4еп. Ез 15 зепиозат Бе- 
Каппф, ме сн ипоепеиге КоПе 41е Ништеш сега4е Бе! ает 
Вез{Аибипя 4ез Коеп К]еез зр!@еп, ез зе! Чапег 11 @1езет 
Глзаттепвапое пиг Чагап ег!ппег(, 4аз$ пп Дисе аег Ко]о- 
п1египе Аиз4гаПепз Б7\. Меизее]ап@$ аисп 4ег УетзисН ип- 
+егтпошшеп \игае, Ништеш ш @41езеш Витте! озеп Копипеп+ 
ап2из1еае!п, Ча ег сезатёе К! ееБаи сеЁАпге+ маг. \Гепп ез 
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2меНе|о$ аисн исВИх зе таз, Ча5$ ‘ацсН апаеге В1епеп- 
агеп, ]а зе! зё ЗсшенегНисе зеебеп сп епе Вез4аибипя 
'4ез Т//оНит ргщепзе пегрехиангвп {п Чет Таре зт@, зо 
$1149 @1езе ЕаПе деппосн 4егаг{ зейеп, Чазз 51е ргакизсв Ёаг 
Фе \Миусвай убШе ипгитеснеп@ Бееп тйззеп. Ез &Ш 
Чанег уог`уЧе пасп +101 шевг{асвег — веше аБ1еепз ангсв 
ргакНзсве Еартипе ип уот аПет Читсь @1е зузетайзспеп 
\Уегзасне зе{епз 4ег апоемап {еп Еп{ющо[оэ1е 1Ап55{ \1Аег- 
[ез{ег — Ешумапае аз К]аз1зсве \№ог{ Сваг[ез Рагмуи?’з: 
„Тре тоге питЫе-Беез, +1е тоге Ёег{Ше ге с1оуег“. 

Опобгусй5. Аисв @езе РарШопасееп-@айипе ха зевг 
з+атк уоп Вотриз-Атеп Безфан; ег Везирипязуотеапя 
15 Аег ©]е1сВе ме Бе! еп Бе!Аеп ‘уотВегоевеп4еп: СаНипееп. 

№с5{ ипарпИсв еп Шег Безргосвепеп КЛарржегКеп 5119 
Че. пасп{о15епа егмави{еп г 

Усейпейюегке. 

# 

‚Аись 41езе теНеп ут Бе Нитте]рНапеп пиг Бе; Ра- 
рШопасееп. 

Сен (АЪЬ. 2, Ею. 12 и. 13). Оег ВезапБипезшесва- 
0151$ ипёегзсне14е+ $1сн уоп ‘4етешееп ег К]аррмегКе 
ЧаЧигсв, 4азз @1е Вегисн+ипяззАше (З+аи БЫйНег ипа ${етре!) 
ип св ЕсВеп ип{ег дегагНеег Зраппипе ешеекетт з1п4, 
Чазз Бе] епеш НегаБагискеп Чеззе!Ьеп 2иет5{ 4ег ОиНе] т 
ег Беехипо а 1ееп Мате, ип! е!Баг Вегпасв аБег аись 
Че ЗфаибоеГаззе дет Везисцег хезеп 4еп Ваисв зсШазеп. 
РитсНн 41е уогнегоерепае Вегабтипя шй Чег МатБе ма з1е15 
Хепобап!е ВегуогоегШеп, Аиозапие 15+ }едосв п1сН{ аизбе- 
3$с6105$5еп ип@ аисн ег{о]зтесн. Аиззег Ништеш Кбппеп ацсв 
ап4еге` отоззеге В1епепаг{еп а1з Вез{АиЬег Ёапо1егеп. | 

Азтагашз. Ле пась 4ег Отбззе 4ег ВИШеп Кошшеп апсь 
уегзсШе4епе ВезаиЬег ш Вентасв+, досв зр@еп Бе! зевг у1ееп 
Ацеп Ч1езег СаНипе аисб Ч41е Ништеш еше хап2 ПВегуогга- 
сепае Кое. ш Ветасв* кКошшеп те1з1 }е4осН пиг пи е!]- ипа 
1ап8т5зейе Ащеп: Оег Вез{аирипззуот5ап8 154 Аег оесве 
ме Бе! дешяа. — 

| Еф хаз уегзсше4еп уоп деп Б15пег хепапщеп ВезчаиБипаз- 
ешисваиееи иокНошегеп @е зозепаппёеп 

Вит ветгЕе 

уетзсше4епет Рар!!опасееп- ЧаНипееп. 
Иса (АЪЬ. 2, Е!о. 14). Уартеп@ шапсве Агеп а 

СаНипе аисв уоп Апеп ацз ап4егеп Ар!ЧепзаНипзеп ши 
Его] Без+АибБ{ \уег4еп Кбппеп, Коштеп деппосв Ёг ейпиее 
Анеп :(2. В. Иа сгасва) аиззснНезНсн пог Вотфи5-Ащеп 
21$ Везёйирег ш Етасе, маз 41е Меппипя @езег РарШопасееп- 
СаНипе ищег 4еп Ниште]рНап2еп ип епбегеп З1шпе гесв{- 
Гетно+. Ацсн Бег 41езег Сайипя Не5! Че, а 
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ии Эс свеп себогоеп. Пег 1185 уоп еп З4аибзе{а5зеп 
итоерепе О@т1Не] аЪег, аег ши зепег МагБе фе З{аиБоеЁаззе 
ши еп аегисез ИБеггас+{, 15+ шй пась оБеп зенсщефеп, з4е1- 
Теп Наагеп Безе!21, Че Кпаэр ищегра№ @ег Мате етеп 
иештисН 41с6{еп Вогз4епиие БИаеп. О1езе зохепапще агЁе]- 
Багз{е Ге5{ еп Бегейз пп Кпозреп2из{ап@ аз Чеп ЗфачБ:-. 
Беш{е]п аизоеЁаЙепеп РоПеп, ег 2\15спеп 4еп пасп оБеп $е- 
исшееп Ог!НеШаагеп паАпоеп зеБПеБеп 15+, Бе! епеш шзеК4еп- 
эзисв, ЧигсЬ 4еп 4аз Эс ЁсПеп тергхуетсег з4атК пасн ищеп 

седгаскЕ мита, аиз ег ЗрИ2е 4ез Эс Ёспеп$ пасН аиззеп ип4 ап 
еп ВаисН 4ез шзеК{з. РаБе! Бегавг{ аПег411$$ Че МагБе 4еп 
ВаисН ег В1епе 2иег$+ ипа Капп ЧаБе ши шиоебтасв {ет РоПеп 
Бе]е5+ \уегаеп. 1тоесеп егзснеш{ Ашозапе ше 4ез оБеп 
сезси|Аае{еп @св+еп Эсви2Кгап2ез аиз Вогз{еп аи е$св|10$зеп. 
.А!$ Вез4АиЬег ег аиЁ НиттеБезисй апоежмезепеп Уса Ацеп 
кКошштеп Бе! ипз 2абтесве Воть:15-Айеп 11 Веась+, ицетез- 
зап{ег\уе1зе абег спе! ш тапсБеп О@ебепаеп Безоп4етз 
В. соп]/изиз еш аиНаПепа БаиНеег Везиснег ап Уа ги зет, 
епе Ниште[аг{, 41е Бе! ипз \моШ а1$ ТегийггейК{ апгизе- 
Веп 13+. 

Гоёйугиз 154 еше ап4еге РарШопасееп-СаЙипя, аетеп 
Аг{еп — мепп аиср п1сВё аиззсвПеззИср, зо Чосн уогуесепа 
— уоп Вотфи5-Агеп БезфаиЬ{ ги мегАаеп рНЙехеп, моБе!г ип 
\езеп{Испеп еп апа1озег Вез1АиБипозтесвап1$11и$ аи$ее10$1 
чита эле Бе! У. 

- Еше Кошрилее \МецетЬИЧ4ипя ег ВигземегКе Кбопие 

Бипезшесваи!тиз, ег еБепёа!1$ Бе! Ниште!рНап2еп пиг Бе] 
еп РарШопасееп еп1скей 131, пеппеп; 4еп тап иг{ег дет 
ВесгИЕ 4ег 

лап еп 1е+2 {еп Бег хит а Вез{аи- 

РитрщегЕе 

гизаттеп{аззеп Капп. 
_ [0$ (АЪЪ. 2, Е1е. 15, 16 и. 17). \М1е 4е те еп а 

сепаппеп ип посв \мейеЬт 2и пеппеп4еп РарШопасееп- 
ЧаНипсеп 151 аисй 41е СаНипо [015 пис№ 1ш аПеп Штеп 
Ацеп аиззсНИеззИсВ ай! Ниште!безисв апое\езеп.. Оеппосй 
о1апре 1с6 п1сВё Те хиоервеп, мепп 1с©6 $1е Шег ип{ег аеп 
НаштерНап2еп апЁабте, аа 2. В. [0$ согисшашз — Безоп- 
Чегз 1 Обе тгозсезеп4еп — Ёа${ аиззснНеззИсв пиг уоп Вот- 
ри5-Ацеп БезфацЬ{ миша. ш пос ]апееп Кпозреп Капп щшап 
1е5154еПеп, 4азз @1е 10 З4апроеЁ зе ш 2ме1 Вшееп 2и е о. 
типа иш Ч4еп Ой] ш 2мег ашШештап4е!{!0]сеп4еп Кте1зеп 
апзеотапей 5114. Егз+ 2иг Де! аез Аизз+Аибеп$ Аез РоПепз, 
\а$ посп ин Кпозрепз{а4иит ег{о1е, з1п4 аПе 10 З4аиБоеЁззе 
аиЁ с1е1сне Гапее пегапое\маснзеп. И\1зспеп Чет гаеп Еп4е 
4ег З+аиББен!е! ип 4ег Ч1езееп п1сВЁ \уеп1е йБеггасеп4еп 
Мате БеНп4е! з1сь еш епоег Ноптаиш, 4ег 4ег воен ЭрИ2е 
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4ез ЭсЫИсвеп$ еп{зри1св+, Чегеп ЕпабНпипе аитсв 41е МатБе 
3е16$4 узг$с0105$5еп егзсне!пЁ. П1езег НоШтаит м/г пип уоп Чет 
апзфаПеп4еп РоПеп апззеНИШ. могачЁ @41е Апйегеп ри хеЖКеп 
Бех1ппеп. Ве! дет пип ег!о|ееп4еп Аи тел 4ег ВИие, дет еп 
НегапуасВзеп ег ВИ{еп ай ег уогаизоенф, маспзеп пиг @1е 5 
Аи$зегеп {аи Ёа4еп ши, Че з1сп &1е1св2ее аш! ат Епае 
КецИэ уег1скКеп. Радингсв абег \ушА 4ег зсвоп егмавще, ши 
РоПеп зйШе НоШтаит сезеп ип{4еп ипа пищей уо51Апа1® 
Ч1СВ+ уегзсв10$5еп. 5е{2{ сн пип еш шзек{ аиЁ 4аз Эс свеп 
ипа Чгйск+ ез Чигсь зеш С@е\1сВ{ пасН имеп, 50 йБеп @1е апбе- 
зспуоПепеп Зфаи ЁА4еп аиЁ 4еп пп Но Шгаим БейпайсЬ еп 
РоПеп е!1пеп зфагкеп Отиск аиз ип дие{зспеп шип 4игсь @1е 
епзе зсВ 2 бтииее ОНпипе аез Эс ИсНгпз уе аег КоФеп 
епег Ратшре сезеп 4еп Ваисв 4ез Безиспеп4еп шзек{з. Оие- 
зег Рго2езз Капп $1сп еписета!е \1е4егпойеп, моБе! Бе! Бе- 
зоп4ег$ Нееш НегаБагискеп аись 41е МагБе аиз 4ег ОНпипе 
Вегаизоергез${ мт ип НетАеп РоПеп уоп Аег Ощегзейе 
ег Ниште! абити\. Рае! зспе!{ аисп Ащюхапие ег{о]5еп 
21 Коппеп, оси 151 априпертеп, Чаз$ 4ег е1сепе РоПеп ап 
ег МатБе 1ср{ $0 уШКзаш 154 ме ег Нешае ипа аавег — 
аиззег Бе! Ацзефеп уоп Ргетарезаирип& — п!сВ{ 2ит Ве- 
Нисрфапе эе1ап5+{. — 

АшйуШ5 ипа Опош$ зша 2ме мецеге РарШопасееп- 
СаНипоеп шй аеш ©1еспеп Вез+АиБипо$ т -спап1зтиз. Ве14е 
\ег4еп уогм1езеп@ — \мепп п1сЬ{ {а3{ аиззсвНеззисв — уоп 
Вотфи5-Ацеп Бэз{аи 1, Безопаегз 21 41ез Бе! егз{егег @а+- 
+112 Ёг БоБег Пезепае аеыае. Олол$ ми уограсзме1зе 
уоп В. [ар4аНи$ ипа $Ичагит Безиср+ ипа Безант. р 

* 
ео * 

\е {еп ут хазаттеп!Раззеп4 ештеп ВИскК аи? Че ш @1е- 
зет АБзсип! Берапаейеп НиттерНап2еп пп епбегеп 5$!1шпе, 
зо 11й55еп м! 2и ипзегег ОБеггазспийя {ез{$4еЙеп, 4аз$ ши 
Ацзп ше \еп1оег Ацеп аег аш е2авЦеп саНипяеп ([4вайа 

_ ош еат$, бака эщшИпоза, ТГИрйлт рищеп$е, Уаа сгасса) 
сега4де Че Аигсь Кошри2еге Вемезипазтеспап1зтеп ат 
те!1${еп аиЁ Ништеезисв апое\у1езеп егзспешеп4еп Еогтеп 
баг сЬ{ зо ехК]и$1у уоп @1езеш Нишите]Безись абБапяеп, 
зоп4егп епёмуе4ег 1е1\е15е аиснй уоп ап4егеп шзекфеп — 21- 
п11п4е${ бт4Иср — его]етесн БезфАиЬ{ ги мегаеп уегтбееп 
о4ег иБеграир аитсь Ашосапие еше аизефепае Хепозапие 
\миКип9$10$ сез{аМеп Кбппеп. 

Ншвесеп МеНеп ут сега4е ип{ег ]епеп НиштерНап- 
2еп, 41е ипзш Штеш Ваи Кеше 4егаг{ мейзенепаеп „Апраз- 
зипозегзснепипееп“ э1сВРаг \мегАеп 1аззеп, а1е Безопаегз 
Кешпе!е! Вехмехипязтеспаптеп апЁме1зеп, Че мии ]а зо зегпе _ 
2епе!2{ э1п4, а! Безопаег$ мейсенепае 4егаг{1се „Апраззип- 
сеп“ апризереп, зерг НАиНо $0]сВе, а1е +аёзАспИсв аиЁ дедей 
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_ ипа \ег4етЬ ацЁ Ништеезисв апоемезеп за. [сп пеппе 
ег пиг 41е ОаНипоеп Асолйит, Оерштит, Адийе яа, 
Тгораеошт, Аезси!1$ ипа ОюйаИ$. Улее Ацеп Ч1езег Са+{- 
фипоеп Коппеп {а5{ пиг Аигсь Ништеш Без{Аиб{ \жег4еп, 
онпе 4аз$`з1е тоепаже сне „Апраззипееп“ 2еееп. Ез 154 1е- 
Чейсн Че \МУейе Шгез ВИ{епешпеапее$ Бег 51е1св2е1{1ет 
Т1еЁе аег Ве, 41е $1е а!$ аизбезргосвепе Ниште ]атеп 
спагакК{ег1$1ет+, Ча пиг огоззе ипа а1ске шзекеп — \е ез 
Бе! ипз еБеп аисб пиг 41е Нитшштеш $149 — ип$фапае за, 
еп Мекфаг 2и запоеп ип ЧаБе! <|е1си2е{1х Че ВезАиБипе 
уог2ипептеп. [сп э1аибе афег, е5 \маге зевг е5езсШаяеп, 
\оШеп ут аппертеп, 4а$$ еБеп ]епе ВИепетбз$зе Че ое- 
зисШе „Апраззипя“ ап @е Ништеш 4агз1еПе. \У1е] умабтзснет- 
Псвег 15{ ]епе Апзспаиипя, 41е Ча аппиптф 94а$$ е$ $1сп 
Бе! Ч1езеп этоззипизеп ипа Не есвсеп ВИ\еп ит Зейеп- 
зргипее ии Епеу1сКшпя$тисе папаей, Че пиг Чезмехеп пс 
ит Ошегоапо уеги{еП{ \агеп, ме э1сВ 2ШаАШбегуе!зе еп 
сее1опеег ВезфаиБег хеЁап4еп Ва+. \Ле Чйеп ипз Кешет 
Гмейе| шоеБеп: П1езе апоерИср зо зейг „апеераз{еп“ В№- 
{еп $14 хап2 ип Сесеще! аизвезргоспепе Ееп]зсВАе, а1е 
$1сВ пиг Чот{ ипа 2и ]епег Дей егваМеп Копщеп, мо 5ее!з- 
пее Вез{аиБег — ш Ч1езет ЕаПе а1е Ништеш — уоткатеп, 
\отаиз$ $1сН аисн 41е себепзе1 хе Пескипе 4ег Уегбгтейипз5- 
ое ее егК1Аг+. Пазз 41езе Нишшеп апп з0 Безоп4егз сегпе 
сега4е 41езе ВИиеп Безисвеп, 154 пс е\ма еш Ео]ое 4а- 
уоп, ме! а1езе В {еп уоп ап4егеп шзекеп ‘пс Без{Аиб+ 

„мегаеп Коппеп, Аепп $1е Кбоппеп 2\маг п1сВ Безач , мов] 
абег 11 Чеп ше!5{еп ЕАПеп ши Его]© БезисЬ{ ип тез Мек- 
{агз Бегаиб{ \уег4еп, зоп4еги мо! е1121 ип аПеш 4езва]Ь, 
ме! Че Ништеп сетазз 4еп уотЬИАНсвеп Уегзисвеп Киз- 
1ег$ апзсцетепа ВИ{еп ши з{агКкег Т1е:!епуиКипо аПеп ап- 
етеп уоггаленеп рНесеп. Сега@е Чег Отз{ап@, 4азз @1езе 
ВИЦцеп (тап Чепке ап Асолйит, Аезси/и5, Рсйай$ е{2.) аисв 
уоп Кешеп ипа Кешзеп шзек{еп о штаззепваН Безисв& 
ип Шгез Мек{агз Бегаиб{ \уег4еп ип4 4аз$ зочаг — ме уи 
пп пасо$еп АБзспи + зевеп мег4еп — еше `Вотриз-Амеп 

_ Пе1$$1° ап Шпеп МеаггаиБ уегабеп, пй$3$4е 2иг Ео]ее ва- 
`Беп, 4аз$ Ч41езе ВИеп з{е!з пеК{агагтег з114, а1$ ебма зо]сВе, 
дегеп ОНпипезтесвап1тиз еп ЕшАапиоеп Ке!пегег шзекеп 

_ уегртаегф, ип аз $4е ЧаБег Бе! деп пеК+агзисвепаеп Нит- 
те]п саг п1сВ{ $0 зерг БейеБ+ зет АйгНеп. Тго+2 4ег загкеп 

_ РиНегкопКиггепх аБег хег4еп 41езе ВИЁеп интег уле4ег уоп 
Ниште]п аицЁоезисВ{ ип@ 4аБег Без4АнЬ+. 

Аш 1е12ете Та{засвеп \моШе 1сп ап @езеш Ог{е зап2 
Безоп4егз паснагйскИсв Н1п\е!зеп, уе! Че ВаиНх 2и аПеп 
шб=Исреп „Апраззипяз“-тнеошел  пиззбтаисМеп Нитите!- 
РНапсеп ш \!автве!{ иг ЭНипо 4егат ег Тпеотеп п1св{$ 
\еп1сег а!$ зее!спеё 14. Ре ВИиеп 36165 4ег оБеп 5е- 
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папп(еп аизоезргосвепеп. Нишште!рап2еп пйззеп ми а — 
Вбсв${ ипимесктаз$1ее ипа г 4е РНапре $е15$1 зснааисве 
— Мафигзр!е]е БегасВфеп, 41е пиг Чезва!Ь п1сВ{ зоЁог{ хле4ет 
аиз2етег2{ \игАгп, ме ги А Шеег\уе!зе огоззе ип4 Чапег Бе- 
зфаприпоащее шзек{еп, 41е оБепагеи посп еше хап2 Бе: 
зопаеге Эсп\аспе Ёаг В№4еп шЁё $фагкег Т1еЁепмикипе Без{- 
2еп, 2иг Зее магеп. П1езе сап2е „Апраз$зип$“-НетгсИ- 
ке! 15 зошй псН{5 ап4егез а1з еш зеМзатез 5р1е! 4ез Йи-_ 
[аПез, 4аз }е4досп Чезмезеп ит п1с0{$ мешает 10{егеззап 151. 
Оп сега4е ]епе РНап2еп, 4егеп В{еп ипз Чапк Шгез гаЁН- 
шег{еп Вез+АиБипозтесвап!:11и$ $0 аиззсиЦеззйсН апЁ Шшзек- 
{епрезисп — ш уееп КАПеп зосаг зреле| аи? Ниште!езасв 
— апое\езеп егзспе! еп тиз${еп, бега4е @1е иреггазспеп ипз 
зспПез$ИсН Чатй, Ч4аз$$ $1е $1сп зобаг зерт 9103$2й°1е @Бег 
епеп аизэеБНеБепей [шзек4епЬезисН 1п\меозехеп ип аигсв. 
Зе {Бе Аирипя 4аз пасппо!еп, маз Ште „попе Апраззипя“. 
— уегыш4еце ! | 

Натте]п а|!$ МекфаггаиЪег 

\епп м ипз епаНсв Ч1езет \1еЦесь ицегеззанезей 
КарЦе! аез ВитепБезисрез зейеп$ ег Ништеш 2и\меп4еп, 
апп тйз5еп ми уоп уогпВегеп уетзисвеп, еш г аПета] 
епе зспагЁе Тгеппипез$Иие 2и епеп 2\/зсНеп }епеп РаАЦеп, 
11 Ч4епеп св Ниште]а. фабаснНИсь ип Баийе о4ег зосаг ге- 
5е114$315 Чеп Гибапя 2ит Межаг ачЁ семаИзате \е15е ипа 
аиЁ ешет уот погта]ет аб`ме1спепаги \Месе 2и ег2мшееп. 
\155еп ип ]епеп 1е!${ \у1е] зе{епегеп ЕаПеп, ш 4епеп Нит- 
ше]п, Че 2\маг погта|егуе1зе п1ета]з бемаЙзат е1пбтеспеп, 
4еппось Беге!$ уотвап4епе ЕлабтисВ$1бспег даг2и уегуепаеп, 
ит АитсЬ $1е 2иш Мекаг хи се@апсеп. 

Еаззеп ми уогегз{ Ч41езеп [е{2{егеп ЕаП 11$ Аное, со Бе- 
ренеп $1с6 аи! 1`п 2меНеПоз еще сапе Кеще уоп ета иг- 
апгабеп, ш Чепеп 7\аг шасбта! зобаг аисй уоп „Аие1- 
зеп“ 41е Веае 15+, 41е аБег Чеппось БзВег пасвё йБегргай 
Ь7\. Без{А {+ митеп, ап4егетзейз аБег аи АпоаБеп аБег 
„ЕааБтись“ зейепз Аг{еп, 41е 4аги уоп Мат ацз ваг п1св 
Бе{ав1{ 54 ип аисп уоп ши, ег зей шебт а1$ епшешо 
Лавт2ерп+ шИ отбзз{ег АиНпегкзаткей 4ет РгоШешт 4ез Мек- 
{атгаибез аиЁ Ч41е Зриг 2и Котшеп асе, шета!$ а! Мек- 
{аггаиБег Без+А0{ мег4еп Копицеп. А] зоне. эеезеп све 
Мек+атгаАиБег \мегаеп В. ргаюгит (ап Маёатрутт. рищеп$е), 
@Нсойа (Асопйит ошрапа), погюгит (Асопйит ошрана,) 
ип4 /[ар{4атя$ (Депйапа вегташиса, аз{ерааеа, Мевтругит 
рищеп5е, За о11Иптоза, О 4еор$15 5рес1оза ип Асопйит — 
ошрайа) сепапп+. св сеБе орпе меЦегез хи, 4а$з аЦе @1езе 
Аеп ш Апзпабт$ЁРаЙеп уоп Беге {$ уотпап4епеп ЕлЬтгисв$- — 
1оспеги Себгаисв тасвеп Кбппеп. Ез мате 2и мей сезапзец, — 
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\моШе шап Ч1езе ВеоБасвипееп е1шЁасв `йБетзепеп. св ?Ъе- 
„ме е аБег (п! еуепиеПег Аизпапше 4ез В. ргаогит), 
Чазз 41е оБеп апоеЁ ав еп Апеп 4аз Е!тисЬ$!юсв зе! з+ эе- 
зспаЙеп ВаБеп. [сп Бестапае 41езеп шешеп ДмейеГац{ Огипа 
шерг{асвег ОБеезипоеп. Етз{епз уегЁасеп @1е оБеп эепапп- 
{еп Амеп (пи Аизпавие у1еПе!сЬ+ 4ез. В. ргаогат). исп 
йБег 41е ги епет хемхаМзатеп Елабтись микИсИ ви{ бее®> 
пееп ЕшЬтисо$\етк2еисе (уего]. АЪЬ. | ипа 3), 2мецепйз 1$1 
ез ниг +1042 4ег длабте]апоеп ВеоБасВ{ип$$2е{, Че 1ев эзре- 
ей Ч1езег Егасе се\м!Ате{ паре п1сЬ{ еш еш21еезта| ‘©е- 
шосеп, еше ег оБеп апоеЁ!апт{еп Агеп Бе! ‘сехаЙзатет 
ЕшЬгисй, а п1сВ+ ешта| Бе! Вепй{хапя ешпез зспоп’ уогвап- 
Чепеп ЕшьЬгисв$1оснез ги БеоБасп{еп, ипа ЧЁепз ‘везе чсв 
11 еп ше1${еп РаНеп аБег ЕшЬтисвзапоаБеп аигснН В. {ар:- 
аапиз Чеп зси\мегулегеп4еп Уег4асв+, 4аз$ ез з1сп шШеБе! ит 
Везиптипо${е ег вап4еЦ, ип4 п!с6+ (ар 4а7ш5, зоп4еги 4ет 
Чезеш ешИсв анпИсНне’ 2а5Ёгиса#$ ет мавге Тё{ет 15+. О1ез 
110150 перг, а1з а]е АпеаБеп йБег /40{4@а7ш5 а1$ МекатгаиБет 
аизпав11$10$ пиг уоп Во{ащКегп сетасв \ег4еп, ип ез ши 
п1св+ паг регзбписв п1ета15 зешипсеп 15%, Чеп 4егаг+ Уегаасн- 
НоТеп фабаснИсв Бенп‘Елабтасьв 2и егму1зспеп, зоп4егп  аисН 
Ке!пег!е! АпхаБеп уоп Ар!Аао1о5еп Кеппе, Ч1е 41е$ аиз е1сепег 
Веофас{ипя Б=54А11°еп \мйгаеп. О1ез зоП Кепезмеяз еш Аи$- 
Агиск 4ез М1$5{тапепз$ еп Во{ап1Кеги эесепаБег зе! Та+- 
засвлсв \итАе ипа \па (ар4а7"1$ ипа тазгиса $ аисН уоп 
Ар:4о1осеп посН э=ехеп{Исн уегуеспзе{ (ме ]е4е` Мизга[: 
_заши]ипя 2и Бе\ме!5еп уегтая); ш Ч1езет Дизаттепвайе 
сепие{ у1еПесп{ аисн ег Н1п\ме!$ ЧагаиЁ, Чазз ег В. [е]ероге 
Г ер. 2. Г. а[$ тазгиса!1$, 2. Г. аБзт аисВ а1$ [араати 
ацёое{а5${ мт ип4 ез Веш{е посв писВ еп\мапае! . сек1Ат+ 
15Ъ \месре 4ег Бе14еп Агёэп аег Ащог Гере[е{фтег есеп+{- 
Исв ветеш{ пай. Сап2 Безопаегз Безтип4ей егзспе1п теш 
\Мег4аср{ ешег Рен ез{иптипя 1ш ЕаПе 204айи$ аБег 4ез- 
Ва, ме! 2. В. Че ЭспПазгапееп 4зз ЕшбЬгисвез 4игсв @1езе 
Нишше], 4е \егЕ!? 11 зеашег АгБей э1ь 615 15 Ке1пз+е 
Ое{а! ©ап2 хепаи ши Чет Вепептги, Чаз тазгисаш$ даб =1 
ап еп Тас 2и |ехеп рНез{, иБеге!пз1иитеп. АБег п1сВ{ а|еп 
аз Вепеншеп 151 аз ®[е1спе (ип ега4е тазёгасай$ 2614 
Фет Е/абтись Чеи сн абже!срепаез Вепершеп ефма_уоп 
Чепеп1сеп ег Аг+ (е7ге5#15!), аисв 41е РНапреп, ап 4епеп 
Чег апоеБ!све (ар4ати$ ешбт1свф, эта (ши Аизпанше 4ез 

’ Тез 154 аисВ 4ег @гипа мезва\Ь 1сВ уог \е пасн т тетеп У\егёЕ- 
фепИспипдеп 4еп $1сВегел ип ЦБдеп$ аисН аЙдететп етдеБйгдегеп Ма- 

теп В. Та5Ёиса $ @Чегз®, уегмепае ипа пЕсВЕ деп ай. ила 
пасвЕ убШа эспегдезе!Иеп Матеп /29ебогей Гер.. 

2 Е. \МегЕёв: Бег еше ЫйепЬоодизсве ел п ЧЕН 

А реп. —. Вег. РзсВ. Во+. Це$. .В\УШ (1941), р. 527—546. 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во, Кн. ХИ, ̀ и: 
09 



114 ___ Вгиупо РИНоп 

Сепцапа вегталиса, Бе! 4ег 1сп ЕшЬтисв посв п1срё Беоь- 
асп{е{ пабе) аизпаВ1$[0$ $0]сВе, 41е пит а[5 зевт БейеБ+е „Елп- 
БгиспзрНап2еп“ 4ез та5ёисашз Бекапи э1п4. 

[св <]аибе Фапег, ег Заспе епеп Беззегеп. П!епз! 24 
ег\уе]зеп, \епп 1с0 @1е Ч1езе оБеп хепапи+еп \1ег Агеп Бе- 
{теНепаеп АпоаБеп а1з п1сВ йБегргай уоШаиНя гиг Зеце 
$4е]е ип п1сЬё мейег Бегаскяси се. \МоБе! 1сп аБег — 
{1012Ает 1с6 е$ посв шешта]5 $е165$+ БеобасВ+е{ ваБе — ез 
онпе \мейегез Ёг шбо|сь БаЦе, 4азз аПе @1езе Ацеп (пиа 
айсн посн 41е ште!5{еп ап4егеп!) уоп Беге{$ уогпапаепеп 
ЕшЬтисв$1бспеги хеезепИсв @ебтаисв тасВеп. _ 

Сап2 ап4егз Песеп 41е Отшее пип Бе! ]епеп Наниие, 
Че з1сВ фа(заспИсв ой ши сехаИзатеп МНеш ешеп \ез 
гит Мек+аг ги Банпеп \15з3еп. Пиегеззап(егуе!зе зш@ ез аиз- 
зснНеззИсв Ацеп уоп пиг 2мег ОщегоаИипоеп — Вотфи$ 
$. г. ипа Арёюепороть1$ —, Че п1св+ зе {еп а1з МекфаттаиЬет 
апЁ2итееп рНезеп. МосН 1п{егеззащег аБег мг Ч1езе Таасве 
ЧаЧитсН, 4аз$ ез Бе! Чеп Айеп 41езег БеЧеп ЧегоаНипяеп 
погта[егуге1зе 2\е1ег1е! Ме{!о4еп за, Че гиг Етге1спипе 4ез 
Г1е]ез—1п 41езетш ЕаПе @ез уегрогхепеп МеКкфагз — апхемеп-. 
4е+ мег4еп. П1е АЁеп 4ез Зи6хепиз Вотви$ (ызВег БеорасН{е+ 
Бе! 2еггезёт5, шсогит, а]Пт5 ипа Еегисою) рНезеп а1е В- 
{еп ши НШе Штег МахШеп ап2и$з{еспеп ипа паг 1ш зецепеп 
Апзпарт${аПеп, \епп ег${еге Ме!шоа4е аизпав1т$\е1зе уегзаэ+, 
аисб @1е Мапа: Бе 2и НШе 2и пеншеп (уаз аЦег41п$$ п1сй+ 
пптег уоп Е1Ё01> Безе {ей ги зет рНез+{), Бшбесеп 154 1е{2- 
4егег Уогоапе аз Могта!е Бе! В. тагиса!5, дает е!1п215еп 

Ызрег зи Чег{еп АпсеНб- 
поеп Ч4ез Зибхепиз 4/рё 
&епофотбвиз. Ра абег 5е- 

аПеп ап4егеп Аигсн еп 
Ве$1{2 уоп аиззегог еп 1сй 
уегз{агК4еп, эспаи{е]аг я 
серобепеп ип з4агК 9е- 
;апп{еп Мапа Бе! (АЪЬ.3) 

АЬЬ. 3 — Шпке Мапафет уоп Вот- аи 2ехе1снпе{ 1$, 157 Че 

_ ри Вогогит (1), В. ‘араатиз Аппанше мо] Бэгесв2+, 
(2), В. шсогит (3) ипа В. тазги- Чазз аисн @1е апаетеп Ат- 

саёи5 (4). {еп @1езег Отегоаниия 
уоп Штеп Их ЕшЬгисв $0 

сее1опе{еп Ве оуеткхецие Чергаисп таспеп \мег4еп. 
\Меп4еп ут ипз уогегз{ 4еп Аг{еп 4ез Зибоепи$ Вот- 

ри5$ 5. з4г. 2и. Аиззег ЦйБег ЕтеЙапаБеобасипееп уегЁасеп 
уг 2и1114е${ Бе! &ег7е$1715 аисп Бег аиззехе1свпе{е Г.аБога- 
+отшитзуегзиспе. [е{2еге уигаеп уоп Киз]ег! ищег $4ап- 

ТН. Код! ег: ВИмепбкоюд!све_ Чп{егзиспипдеп тй Ниттештп -- 

РЛагиа Х!Х/2 (1933), р. 279—298, 

таае 41езез Зибхепиз уог _ 

С ь 

ОНИ ЧЕЧЕНСКИЕ ЧТИТ АРК СУХО о оаадНЙЙ 
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41сеп Коп{гоПуегзиспеп т! 4ег А270офотб1ч5-Ат{ астогит уог- 
сепоштеп ипа Ёаб{еп 2и ешег сап2еп Кеше уоп Еезё1еип- 
сеп, 41е мов! ш апа1обег \!е1зе аисй Ёйг Ч41е ап4егеп Ацеп 

_ а1езег Ощегоаниие аШискей ваБеп Ай:гНеп. ПО!е \миспио- 
еп А1езег Еез+${еШипееп зп пасв Кио]ег: „В. феггезег 
Бисер зомо Бе! В еп, 4егеп Ноп!>х Шш еггесВБаг 15+, а15 
аись Бе! зо]свеп, аегеп Ноше Шт п1сВ{ еггеспБаг 15+, еп. 
Ег +аз{еф, уепп ег $1сВ. апЁ аег Мартипоззисне Беп4еф, Шетае 
ВИицеп ши 4еш Кй$3е] аб ип зисй{ зешеп Заихаррага{ 
итег 21ешисвет КгаНаиЁхапа ш $1е ешриЁАвгеп. Ое]апо+ ег 
ЧаБе! 2иЁАШх @Читгсь Чеп Ешеапя хиш Ноп!°, зо Пес+ еп 
погта]ег Везисн уог, Коши ез ааБе! 2и етег Оигс${03$цпе 
4ег Кгопе, $0 ег! о]<{ еп „Е1иБтисЬ“. — В. теггезег уетзисв+ 
2ипасв${ шИ ет Вйз5е] ш @41е ВИфеп 2и ${есвеп. \епп 41е$ 
п1свф &е1181, Коппеп 4е Мапаеш 21 `НШе зепошшеп \ет- 
еп. \№епп В. (еггез{ег \1е „ешпЬг1св{“, $0 Пез{ 41е; 11 зептеп 
Киг2еп ипа КгАЁРоеп Мипа\мегк2еиоеп Беотип4е, @1е шт 
Чез Ешз{еспеп егз{ егтб®Испеп. 1 апотй5зейое Еогтеп, ме 
В. йопогит, БезИтеп 2и |апое ип 21 зсп\уаспе МахШеп, @1е 
св Бе! З{еспуегзисвеп Чигсь1есеп ип $0 геи 1есвп1$св 
Кепе ПРигспБоргипоеп аизЁабтеп Кбппеп. — Сиш Ноп!- 
з3+е еп бее1опефе Э1еПеп ап ВШ{еп Нп4е{ Р.. (еггезёег 4итсН 
„Егавтгипееп“, Че ег Бенп гебеПозеп Е1з{еспеп ш Кгопеп 
таср+. П1езе „ЕгРартипоеп“ 1ецеп Шо Бег зешеп Кат сеп 
„Еапгаспеп“.“ 

Ги еп аш з4АгК${еп Безис{еп ЕиНегрНап2еп 4ез В. Ее!г- 
_Гезй $ сербтеп г Че 60 Есйшт ошеаге, Апсйиза о}Пс- 
пай, Мёатругит зИоайсит, Сагацих пёап$ ип@ асатйог- 
4ез, г Фе ФФ 5айх саргеа, Ритопайта орйатаИ$, Гатиит 
тасщанит, ригригеит ип Меатругит зИоаНсит ипа Ё@г 

_ 41е 88 Есйшт ошгаге, Апсйиза. ойстай5 ипа Меатругит 
$Ноайсит. Аиззег Чезеп хепапи{еп РИап2еп {1езеп @1е 38 
посН ап Ё0]2еп4еп \меп1еет з{агк БезисЩеп РНапхеп: Те/есва 
5ресоза, Сещаига зр., Сагаши$ сагалеЙ$, Сгзшт Ившщаге ипа 
раппотсит, Че ФФ ап бут8а ош! ат, Утоа одогжа, Су- 
#55 ШтзШиз ипа Ушса пипог ипа Че 88 ап Олоз$та аге- 
пайат, Засйуз теста, Сагашиз сагаиеИз, Сгзшт. Из’аге 
ип раппошсит. Ап аПеп Ч1езеп РНапреп ег{о12{ 4ег ВИ{еп- 

_ Безасв ш ег Весе| ацЁ погта]е \е1зе (Аизпаптеп Коттеп 
Бе! 5{асйуз тес,” Меатругит 5ИоаЙсит ипа Опозта, аге- 
папит эеезет{Исв уот). 

Ацззег 4еп уотегмави{еп ПВаф В. {еггез 1$ аБег аисй посй 
апаете, 2. Т. зобаг зерг з{агк Беуог2гио{е Еи(егрНап2еп, @1е 
абег 11 Чег Весе| ш 4ег \/е!5е Безисн{ мег4еп, 4а$$ пс 

_ ег уогоезепепе ВИ{епепеапе уегмеп4е{ \т4, зоп4еги еп 
зе 5+ хезспаНепез [Госп, шергуешсег 1 Чег Маве 4ез Вош- 
Бегоепаеп ВИепётип4ез. Пегагисе зепг з{4атК БеЙосепе ипа 
Ёа5{ $1е15 Шгез МеКкфагз БегаиМе Еи{егрИапхен з1п4 Ёаг 9е 
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фФ`СогудаИ$ Имеа, саоа ппа зой4а ип Маатругит пето- 
гозит, Ни 4е 88 шзЬззопаеге $Иепе. (пИаа ипа Меат- 
ругит петогозит; мешеег затк БеПо хепе, АаБг! абег аись 
[а51 гезе/114$$18: Чагсв ЕшпбтисВ 16тез МеК{атз БетаиБе Еи+{- 
{егрНап2еп эта {г Че ФФ Маатругит ргепзе ипа фт 
41е:98 АдаИема ошеаг$, Гпрайепз пой Фапвеге, папа ош 
2а75 ипа Меатругит ргайеп$е. 
-`  ВотрЬя$ фясогат Г. зас ип тапиНсвеп Сезсшесьи 
уог\1ебеп4 Н2Иашйотат втап@Погит, Есшит_ 9 еаге, 
Вайоа шрета, АИесюгоюрйи$ зирартиз, Рвуеита сопуизит, 
Таес а, 5рес105а, Сешаигеа: пегчоза, Сгзшт аррепйещайт 
ипа Сагаи$ асатйо4ез;; Че ФФ Шеягп уог аЙеп ап 5айх 
саргеа, . АтвуШ$ оШпегапа, РШтопапа о7патаЙ5, Гапиат 
тасшалт-ип4 Меатругит зПоаЙсит, Че 88 ап РеепНЦИа_ 
паупщауапа, Оху!гор$ сатрезН5, АтфуШ$ ошпегапа, Юйо- 
доденагоп Виза т, Деггя4пеит, Нейашйетит отапа{Погит, 
Есвшт. Ш еаге, ВаЙо!а шота, Мёатругит $ПоаЙсит, Мес- 
{огоорйи$: зирщртиз, РАеита соп{л5лт, Сещаигеа пегоо5а 
ппа Сё’$ат арреп@йешаЁит. \ГеНеге — исЬЁ зо ВаиНо, абет 
5125 аиЁ погтет \!ебе Безисве — ЕийегрНапаеп за Ё г 
фе 05 Асолйит парейл$,  ЕрИобит апаиз/рюИит, СаЦипа 
о 2а75, ОПранит ошкаге;. Сешалгеа уасеа. Сетаигеа зр, 
Сагаци$ саг4иеЙ$, агташз ипа Сзшт фегасеит; их Фе 98 
АсопЁат пареНиз, ЕрИойат апга5НГойит, [ДегоШа  го$еа, 
Юлфи$ 14аеи$, Уасатит и!олпозит, СаЦипа ошеат$, Аде- 
порйога тип иИрогт5, Рпечта вет/рйаетсит, раис: 
Погит, феотеойит, Сатрапша багрща, Сещаигеа Ласеа, 
Сешалгеа зр., Сагализ сагачей, агта, Сгзшт 5рёл0$й5- 
5Ити ть, ВевегорвуЦит, ‘ОФетасеит ип Геопюаоп тощапит. 

\/апгепа Бе! 4еп Б1$Вег егмариеп ЕиНегрНапхеп 'аег 
Везисв 11 4ег Ресе] пишег аи! Чет пзатИсВепй \есе ег Ро] 5+, 
\оБе! а!зо Че Безисн+е РНапхе аисй ‘ег о]эте1св БезфацЬ Е мита, 
уегаБ{ В. [лсогит Бе! пас о1ееп4еп Р|ап2еп :1и ‹аег Везе! 
Мек{аггаиЬ. Пе ФФ ап СогудаИ5 сача ипа зойаа ипа Ме- 
[4 пругат петогозит ипа @е 88 ап 5Йете тПаа, депйапа 
50$ ННай!$, Асопйит о'Ирапа, 1трайеп$ пой Фапзеге, . Гиуо- 
Иат ргаеп5е (2); Сайеор$5 зрестоза ила МЕаутаАЬ пе- 
тогозит. 

°’. Ва @те$ег Сеевепвей зе1 поста! аи! Ч1е Егасе. к 
Веуоггизипи& Безиитийег ВИел{агеп  аигсь Наштеш шее: 
\1езеп. Ашз ег уоп ши веберепеп ТаБеНе хе { пегуог, 
Чаз$ ап’ се] БЫ]анепаеп РНап2еп $4а#`Аег Чет ГаШепуетьай- 
115$ Ч1езег ги 4еп апаегеп Ва1епЁатЬеп еп{ёргеснеп4еп` 19% 
еп. Везисн уоп пиг 10'509%{ез{еез+е! мзг4еп Копе. Лепег. 
ТабзИе 1асеп ‘абег @41е АпоаБзп Бег Чеп Сезат{БезисиаПег. 
БеоБасн+ееп Ниш ие г{еп 2иетипае. \епп. мт. Мибесви: @е 
Уо5{енеп4е- Ат! аиЁ теп ВитепЬезисн №11 айзевеп ‘ип ип- 
фегсаспеп, месве ВИиепЁатБе ищег еп уоп г Бвуот2и еп в. 
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_Вшштеп уогиеггзсщ, Чапп Коштеп \\т 2и Чет зебг йБегга- 
зспепаеп Егозбп1$, 4аз$ уоп еп 18 Беуогли {еп ЕиЦегрНап- 
2еп п1с0 \мепсег а1з 8 (4аз`$14 а]з0 аз 50%) @еБоВет 
па. [сп ВаБе Беге!{$ ап4егпог{$! аиЁ 41езе е1сепагиое Ве- 
уог2исипо вефег ВИЁеп Читси @4е Айепсегирре {егге${715- 
[шсогит шпое\мезеп, аЙег4115$ дата, онпе $34а41$зспе Ип- 
{ег1асеп 2и`2ефеп. Пе 4ог{ зетас{е ВетегКипя 3{{24{е $1св 
е41еИсп аиЁ $11 ацЁатапоепае Еез+{54еПапоеп Бе! ЕтгеЙапа- 
БеоБасв{ипсеп. Мосп Кгаззег абег мт Че аибепзспешИсве 
Веуог2игипе уоп 5ерЫйвепагп РЙапгеп, \уепп \ми {ез{3{еел, 
Чаз$ уоп Чеп 20 мешоег $4агк Безис еп ЕКиНегрПапхеп пит 
епе е!11215е еп СеЫвВег 151, а1з0 пиг 5%. УМлеЦесн+ аБег 
зрг1сВ аисп Авг  Везись ши Мек{аггаиб Гаг Ч1езе Веуог2и- 
сипе сеБЫйвепаег ЕиНегрНап2еп. \МаптепЯ уоп 4еп уоп 
ши Беорас{ейеп 38 погта1! Безисв{еп РНапепаг{еп 9 (са. 25%) 
@еыйвег зша, $10 ез уоп 4еп 9 аигсь Елабтасв аизее- 
Беще{еп зобаг 4`(а1з0 #а$1 50%). 
`’ Диг УегуоПкоштипипяо зееп Шег Киг2 посп @е Еи{ет- 

РНап2еп Чег Бе1аеп ашегкап1зсреп АШЦеп 41езез Зибзепи$, 
уоп 4епеп РаПе Чез Меаггаибез {а{заспИсп Беорасв{е{ \миг- 
еп (юбсЬ$мабт5спешНсв вареп мт зеехеп{Исвеп МекатгаиЬ 
Бег аПеп Апзепбисеп Чезез Зиббепиз$ апгипеп меп) апзезе- 
к. зомей ши ОгипМасеп 4аЁаг Бекапп{ оемогАеп 14. 

Вотф15 а/п 5 Стезз. БезисНё уог\м1есепа ипа ацЁ пог- 
таа1ет У\!есе Айодоаепагол зр., Аезси{й 15 Шрросабапит, Юоза 
йит 5; Нурепсит зр., Юйиз зр.’ Серйщатйи$ зр., СЁйга 
$р.-, Сагаши зр., Бираонит регойаит ипа ригригеит. Мек- 
{аггаиб` уаг4е аиззег ап апЧегеп „[апоторг!оеп ВИщеп“ аисв 
ап Дерёйиит зр., [трайеп$ зр. ипа Спайа зр. Беорасв+е{. 
№68 пиг, 4аз$ Че „Бегаиеп“ РНап2епоаНипееп мецее- 
репа, 41е ©]е1спеп зщ ме Бе! ипз, аисй 41е сеБЫйвепаеп 
КицегрНап2еп зспешеп — зомей 41е$ аиз 4еп {тахтегаг!$ св 
уог1есепаеп М!еПипееп 24 еп{пептеп 151 — Бе! а/ т е1пе 
псы сеисе ВоПе 2и зр1е!еп. 
_.  РВотьиз 1егисфа К. БезисЬ* аи! погта!ет \Уесе $5ах 
@5соог ипа (еб Мапа, Сгоси$ 5р., Ю{0е$ зр., Юйодоаепатоп зр.,. 
Сего зр., Юоза вит! 5, ТИГоНит гереп$, Ида сгасса, 

_ Се га зр., Епраюншт ригригеит, Еираюгшт регройашт, 
Сагапи$ зр., Агайа 15рёаа, Зойааео Бсоюг, Саи йепа рто- 
ситфепз, Юйо4дога сапааетз15, Аезсшиз Шрросаапит, Сог- 
пи5 аЦегиуройа. Убигпит итрйит, Саушззада геяпоза, 
Ерйоршт апбизиройит ипа Юйи$ зр. Аисв Бег @1езег Ал 
у\игае „Елибгисй“ ап „!апотбвг1оеп ВИеп“ мле4детпой. БеоЪ- 
Ев АЕ Апрареп Песеп ]едосв п1сВ уог. 

-- в. РОГ ‘Впалувзене _Чпфегзиспипает. ап. Е Нитте!аипеп 

аз М/Еозсва-* иода ее п ЕЕ — Ми ВщА. еп. @ез. Х! 

(1940), р. 130. з 
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Газзеп мг 41е Егоефтиззе ег Б1зпег апоееШеп ВеоБ-_ 
аснипоеп ап Чеп Агеп 4ез Зибэзепиз Вотфиз гизашштеп, 
зо Коштепй \и 2и аеш ВезиЦНаф 4253 — 2ап2 ш ОБегемазНт- 
типе ши Кис|ег— ег „МеЖаггаиб“ Б=1 4еп Аг{4еп @1е5ез_ 
Зибегпиз ргакИзсв п1свё уош погта!еп В №иепфезись. 2и +теп- 
пеп сев, Ча 41е Аг+ 4ез Везисй:$. Бег ВИмеп ши не{ег уег- 
Богеепет МеКфаг е!1215 ип@ аПеш Чауоп аБнаАпе1е 151, оБ 
еп шаг/1ациш Беии егз{еп Заиеуегзисй 41е уогоезецепе В1- 
{+еп0Нпипе зеапаеп о4ег Беиши Зиспеп пасв ЧетзеБеп @е_ 
Ктопепговте исепамо егРо!отесн итсиз#оззеп паЁ, ОБавег_ 
Коппеп мт ацсв {е5%${еПеп, 4азз Бе! шапевеп. РН апзеп, Бе] 
4епеп ег Мек+аг 2\аг и уегзсвоззеп, абег аосН и1сВё 2и - | 
Не? уегБогоеп Пее+, тапсве шаглАнеп погта! заисеп (51е 
вабеп еБеп 4еп хи уегзсво$зепеп Ешяапя 2иг ВИе зсвоп 
о]есн 21 4гп егзфеп Заихуетгзиснеп сеЁап4еп ип шп $18 
сетегк{), апаеге \ледегит — оБч1е1ср Чегзе еп Аг{ апоерб- 
10 — 54е{1$ аеп МаК{аг аитси ЕаБтисв сеушпеп. ЗеЬ${уег- 
ззапайсв 1 ез аисн ВИеп, Бе! ЧАепеп 41е5е Аг{еп 51е15 
еп отеснеп шйззеп, аа Чег Мек{аг зо НеЁ херогоеп Пеэ{, 4аз$ 
ег 1йг Чеп Кигхеп Кй$зе] ипеггеспБаг Ье16+. Ез зсвепе аБет, 
Чаз$ Аегагиее В ШШеп псй{ уоп аПеп пагаАцеп епег Ам ш 
о1е1спет Аизшаззе БезисН{ \уйг4еп, зопЧ4еги пиг уоп ]епеп, 
41е Бе] ешет Чег егз+еп Уегзисве Чигсв ПОигси${0$$ипе 4ег 
ВИиепвйИе ши Ег 1; хим Мек{аг се]ап{еп, мапгепа ап4еге, 
аепеп 41е$ пасв еш!ееп уегоебИсвеп У\Уегзиспеп п1св* веип- 
сеп маг, мецеге Везиспе ап $01спеп ВИеп ацЁереп. 'Равег 
131 ез шешез Егаспйепз$ аисв 2и егК]Агеп, 4азз. шапсвепог{$- 
2. В. 2гге$Н15 2. [асогит аб Везиспег уоп /трайеп$ пой 
{апбеге оЧег уоп Асопйит оШрайа ЪеоБасве{ \ет4аеп, ап 
апЧ9егеп Оеп ]е4осп тисвё оег меше${еп$ п1св шЦ 4егаг- 
иоег Вехе]таз;1с Кей. 

П1е Гаёзаспе аБег, 4аз$ 41езе Вотфи5-Атеп \мавПоз 
йБега] пасв ештет Дизгапя зисНеп, 15 еп мейегег Веме!$ 
ЧаЁ г, 4а5$ $1е э1сн ме4ег пасп орИзсвеп посв пасй спепи- 
зспеп \езмуе1зеги г1сП{еп. Оле Вейдешапе 4ег ЗаНтае ап 
у1е]еп ВШеп 1${ — 2ипипЧе${ 11 Штег Ведленийй гит Нат- 
шеезисв — з1спегИсн зерг йБегзсВа+2{ \уог4еп. \Мйгаеп @1езе _ 
ЗаЁита!е {а1заспИсв 41е Ведещипя Без {2еп, Фе Шпеп уоп 
у1е]еп +1е1ео010515сН уегап]ас{еп Еотзспегп 2исезспиереп миа, 
апп Копп{е ез аБегпаир{ п1ета1з 2и Мек+атгаиб Коштеп. Н1п- 
сезеп $0] паёйагИсв п1свё 11 Абтеде хез+е1{ жег4еп, 4аз$ ш 
лепеп ЕаПеп, мо 41е Безиснеп4еп Ниттеш 4еп исвибеп 
ВИицепе!пеапя сеЁип4еп паБеп, Бе! мей{егеп Везисвеп апп о 
еп еуеп{ие] уогпап4епез 5ЗаНша! 4аз пенегисве АиЁпа4еп 
4ез Ешвапяз ее с{егп Копще. Ап 4еп Ништеш посв Нет- - 
еп ВИМеп ]е4епаПз аб аз ЗаНта| Кешеге1 Апге!2 аиз, 
\а$ зспоп 4аз Зисреп пасб епет Вмелонааия {1012 \ог- 
Бап4епзе!1$ епез За ита1ез Безе! 
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АБег аисп 4ег МевагаиН Капп п1сБ{ а15 \ех\е1зег шт 
Венасв{ Кошшеп, Ча Ч1езег да ш иппиеагег Маве 4ег В №- 
+епоИпипе ипа п!сб{ ема — о шебтеге Деплитефег дауоп 
еп{еги{ — ап ег Немзр!{2е одег аш Зроги Вимег 4ег Ве 
ат з{агк${еп. зе 115$. Оаз$ Чеппосв 41е ЕшпЬтисьуе еп 
те!${ ап Безииеп В+еп${еПеп апгимеНеп эта, 15 \моы 
1е1©ИсВ аиЁ 2ме! Отз{&пае рагаскри[автеп: Егз{епз апЁ еше 
егизеге \/!4егз{апазктай ег ВИепп Пе ап @1езег Бефге{- 
{еп4еп Зее ип 2мецепз аи 41е сетась{е ЕгЁавтипе, 4аз$ 
4игсв Госвег т Ч1езег ВИиепеесепа 4ег МеК{аг еггесП- 

‚ Баг 154. 
° (ап ап4егз абег Песеп пип 41е Уетвап1ззе Бе! ет 
е11715еп Б15вег зуз{4ета сн итщетзисв{еп Уег{ге{ег 4ез $иБ- 
сепиз ДАйрёоепоботьиз$. | 

__ _ Вотри$ тазёгисай$ С егс+,, аеззеп В {епЪЬезись 1с6 аигсь 
мее Лабте шешп хап2 Безоп4егез АихептегК гиземеп4е{ паБе, 
Безисп+ еБеп{!а11$ — гап2 $0 \1е а1е Б1зпег сепапеп АЦеп — 
зеше ЕиНегрНап2еп аи! хмеет1е! \е!зе: Епеме4аег аиЁ дет 
уоп ег Мафиг уогоезепепеп погта]еп \есе ищег НегЬе1- 
Гавтио® уоп ВИцепБезаиБипе о4ег аигсв Е!шбтгасв ил4ег От- 
сепипе 4ег г Че ВезаиБип® помепа1ееп \есе. Пу1езет 
Елабтисн ег!0]24 ]|е4осп ш ешег уоп аеп Ацеп 4ез, Зи 5епи$ 
Вотфи$ $. з4г. аБуесвепаеп \\№е1зе. Н1ег мегаеп @1е ВИМеп 
01с6{ апоез{освеп, зоп4еги гехетесв ши НШ ег аиззегог- 
Чепсв зфатКеп Мапафеш апзеЬ1з5еп. АБег п1сВ{ Ч1езег ап- 
аеге Уогоапх 4гз ЕшЬтгисвез ап ипа Ёаг э1сВ 154 ез, аег 4еп 

_ тазёгиса $ ги етег ипзетег 1п{етеззащ{ез1еп Ниште]п тасН\, 
зоп4еги уле]тевтг 4аз рзусво]о21зсне МоштепЁ 4ез Е1ибтеспепь, 
а — ме ми зепеп мегаеп — аиср Бе! зо]спеп ВШеп гебе]- 
па$51 епоебтоспеп миа, Че зевг хи{ — а зобаг \у1е] 1е1сп- 
{ег — аш погта]ет \У/есе БезисН{ мег4еп Кбищеп. 

\ог2иэ\е1зе погта] Безисн{ 72а5гисайи$ 1о|сепае ЕиКет- 
рНапгеп. П1е 66 Ерйобит апеч5НрЦцит, Опеапит ошваге, 
Стяшт ВеетоэвуЦат, зрпоя5Яйтит ипа аррепасшщит, 
Че ФФ АшйуШ5 ошпегата ипа Стзшт вейеторйуЦит, ипа 
_@е $5 АшйуШ5х ошпеганйа, ЕрИойит апечзИуоИит, Уасс- 
пит ий позат, Отгапит оШаге, Сатраиша фагбма, Си- 
зшт пееторйуЦит, зрто$зЯтит ип4 арреп@сшашт. Ме! 
теге, п1срё зо иИцепзу — аБег аиЁ погта!е \!е!зе — Безисще 
РНап2еп за Ёг Че дб Саг4ич$ сагаией$ ипа Стяшт оЕ- 
гасеит, Ни Фе ФФ Асопйит рашсшашт, Ювоаоаепатоя }е!- 
гистеит ипа Шизиит ипа г @е 88 Асопйит рашеша- 
шт, РаешШа ваупаауапа, Ттройит ба4шт, дегашит та- 
стог тит, Юпоаодепагоп реггистеит, Шгсшит, РИейта 
раисёПогит (пиг еп ешп216ез Ма| Беофаср{е!), Адепорйога 

_ ип ШИ гии, Сетваигеа уасеа чипа Сагаииз сагаией5. 
_ В1езеп 19 РНапхепанеп, Фе уоп тазёгисаи$ погта[ег- 

уе1зе Безиср{ ип@ Чабег ш 4еп ше!${еп РаПеп аисв Безфаиь 
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мегаеп, з4евеп 22.апаеге Ацеп сезепйБег, Бе! ̀ 4епен з1св 
Чезе Нишше[, моН1 1тшег пиг ашсН ЕшЬтись 4еп Мекаг 
апе!2пеф, Бе! Чепеп зотИй еше ВезаиБипе ш 4ег Весе]| пас 
ет! 0151. Ейг Чеп В№уепЬезисв пе! Ешбтиср$ Кошшеп аиз- 
зспНезз$сн пиг ФФ ипа 88 ш_Везгасьь да Бе! об ЫзВег еп 
акнуег Е!1пбтисВ п1сЬ БеоБасЬ+е{ мег4еп Копп+е — +а{асп- 
Исн айтНеп Ште Мап@а!еш 4ахи апсь п1сб Беаве{ зе. 
О1езег Ошз{апА аБег з{е!{ 1ш уеЦегет зсНбпеп Е Мапе 2и 
ег уоп ши Бегейз шен!{асп Бефог(еп Ргароп4егап2 4ег $$ 
ипа 2. Т. аись аег 85 сезепйБег 4еп мецаиз Копзегуануе- . 
тгеп 05. \артеп@ ез з1св Бег шепеп Б15пегееп Ншуег!5еп ип- _ 
шег пиг ит тогрВо][0о51зсве Мегкта!е рВап4еЦе, зевеп миг 
ег пи РаПе 4ег таз{гисаЁ1; 68, 4азз аз КопзегуаНуе Ее$+- 
ваЦеп ап игзргапоИсвегеп тогрБо10515сВеп Мегкша!еп (епт- 
Гасн зераиёе Мап4е!) аисв еп ВефеваНеп Чег итзрг@п- 
Пспеп ВШ{епбезисв; емоппВейеп пасн $1св 21еВф 4а$з$ а150 
аисп ш Шгеп Еерепзоемонинейел @1е та${гиса5-ФФ ипа-69_ 
сесепаБег 4еп бо аеи{сн ргароп4еегеп. Уоп @Ч1езеп -еБеп 
еглантеп 22 ЕиНегрНапхепа {еп \мегаеп уоп еп ФФ Безоп- 
егз Беуог2и9{ АсопЁйат ошрапа, гапяисшойат, Фесого- 
[орва$ еШрйсиз, зирайлтиз$, апоизирпи$, ГлейаИ$. та 
Йога ип атЫ_Ыгиа, уоп 4еп 88 $5Непе тПаю, ОСепйапа аз- 
сдерааеа, Асопйит оШрапа, гапчисИопит, Реритит 
вит, Месфогоорйа$ еШрИси$, зирйртиз, апвизиюЦиз, [7-. 
2ИаИ; от Пога ипа атИвиа. Аиззег4ет \мегаеп уоп 88 
поср {01<еп4е РНапгеп ше! ЕшЬтисНез тез Мек+атз `Ъе- 
гаи 4: /трайет$ пой апоеге, Сепйапа асаи $, чегпа, сШайа, 
сатрез{т 15, оби оНа, Тпроййт рищептзе (2), ‘бака 2 й- 
поза, аеор$15 5рестоба, Меатругит петогозит ила рга- 
теп5е. _ 

\Уоп Ч1езеп РНапЕеп Кбпител — пНооё ГЕ сениоегег 
Кдбгреготбоззе гипиие${ уоп 4еп 77а5ёгисай 5-88 — абег пасп- 
о[2еп4е анис аиЁ Чет погта]ет \/есе (4игсь еп ВИйепейт- 
сапе) Безиср{ мег4еп: 5Иеме тПаюа, Депйапа_ азоераава, 
асаш 15, чегпа, сша, сатрезётз, оба рюПа (безе еп {апа- 
Аг{еп ацззег4ет аисб уоп 4еп тше!з4еп ФФ). Ги/оЙит рга- 
{еп5е, Месотгоорйи$ еШрИсиз, зибртиз, апоизиоИиз, Ме- 
[атругит петогозит, ргёепзе ипа ПерйаП5 атй_оца (]е12- 
{етег аисн уоп 4еп $9). \1т зэпеп зопи!, 4аз$ уоп @1езеп 22 
Аг{еп п1сВф муешеег а15 14 аисй Безиср{ мегаеп Копщеп, ме 
ез уоп Май ацз уогоезенеп 1$, мое! аисн @1е Ёг ‘Че 
РНап2е 2ите1${ $0 \!спИсе ЕтетаБезиБиия еЗННЕВИЕ 
мйтае. 

Оег пит абег ат зейиегаереп аз1еп есвынена в 1- | 
{етзс1е4 сезепйБег Чеп менег оБеп Безртосвепеп Ах{еп 4ез — 
Зирзелиз Вотвиз ©. зн. Безен: Чайи, 4азз оп мазгисавя = 
гезе1т145$1° аисн ВИ{епошй умей оНеп уенепает ВИ{епет- _ 
сапа (Сепйапа-Айеп ипа Безопаегз Оз йа; атб!виа) аитсп 
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Набтгись Штез Мек{ат$ Бегаиб{ \егАеп, хайтепа Бекапи+Ись” 
Че Аг{еп Ееггез/5, шсогит, а] Пи $ ипа егпсоа паг апп 
ит Е1шбтгисв зсртейеп, мепп Аег Мекфаг епемедег ш ипег- 
тге1спБагег Т1еГе одег пищег си{ уегзсоззепет ВИ\епепхапя 
Пеэ+. О1езе Таёзаспе аБег егзсне{ пиг пип уоп огипМесеп- 
ег Ведешипо, зепеп \мш осн Чагаиз, 4азз засн Бе! та5$Еги- 
саш$ — ипа мабтзсвеюНсв аись Бе! еп ап4егеп Аг{еп 4ез 
Зибоепи$ Айрёрепофотьи$ — еп 5ап2 пепагНсег Уогоапя ез 
ВИепБезисвез пегаизоер 4е{ па{, 4ег апзспе!пепа 11 ши1хет 
Гизаштепвап® шй ег шогрно[оэ1зсвеп Е1зещатИсНКкей ает 

_зфагкеп Кле{ег 41езег Айеп зе +. Ез 154 4аБе! поспиегеззапф, 
Чаз УеграЦеп ег ап 1есеп4еп Т1еге ги Беорас еп. \У/Авгепа 
ез ап РНапхеп \1е Асопйит ошрайа ип гапипсиййЙит 
о4ег ВгииеЦа аа ипа ГЁейай$ оу Пога мейегз пуср4 ует- 
\мипаегИсп 151, 4аз$ Че Т1еге ш Шшгеш Опуегибоеп, ацЁ па- 
фагИсвет \/есе хит Мекфаг ги се]апееп, ез ип Гаце Чег 
Де! сееги+ ПаБеп, 111 ай! Ошуесеп (41е аБег г тазёги- 
са ш \Уик|ИсЬкей саг Кеше $14!) га егапсеп, ипа ааБе! 
епе етз{фаипИспе $1спегпе{ ап еп Тах 1есеп: Орпе \1е] 
Негитзиспеп ип овпе з1сн ип бегпоз${еп иш а1е ВИепбН- 
пиое 2и Кииитеги (41042 За ита]еп ипа МекагаиН!) Шебеп 
$1е эсппигоегайе @е Не]тзри2е (Асоийит) о4ег 4еп ВИШеп-_ 
стипа (Вгцпейа ипа [1 ейаП$) ап, ит от епёмедег 4игсв 
еш уограпаепез В15$1осв 4еп Мекфаг ги епемеп@еп о4ег ет 
егагиэхез Госп ег${ апгибиоеп. Ез егзсшепе обпе мейетез 
егкК!атИсн, Чазз Ч1езе СемхопиВецеп Беши ВезисЬ ег еЪеп 
сепапп{еп РНапгеп уоп ]е4ет ешп2ешеп ша1\у1ЧАнит етз{ пей 
с@еги{ мег4еп тйззеп, меппе|е1св 41е {арр!егепае $1спег- 
ем, п!{ ег аПез ачзоеавт{ ма, Бетегкепз\мег& 154. Оп- 
тбэИсв аБег 1${ ез, Чеп гехетё$$15еп Е1абтись Бег РНап2еия 

_ ме РуойаИ$ ат _Иеиа Чигсн шаглаАиеЦез Ейегпеп ]е4ез 
е1п2епеп Т1егез ги егК!Агеп! \УАге Чет 30, Чапп шйзуеп 
ищег еп у1@еп Нипаееп уоп Веобасипяеп, 41е уоп ши 
Безоп4егз ип ГепгааШап ЧигсиоеЁаВтг{ ‘хиг4еп, меп1${епз 
ешиое зеп, Че ешеп погта]еп ВИиепБезисп гее1з{етеп 
паНеп Кбппеп, 4епп ез мате ппуегз4АпЧЙсН, 4азз Бейи Ет- 
Чегпеп 4ез Мек{агзиспеп$ Кеш е!1710ез Аег заттеи4еп [п91- 
У1Чиеп еп меЦаиз ешпЁаспегеп \ех ш 4е ВИМе сеГипаеп 

_Бабеп зо1Ше, ип аПе пиг Читсь деп дет ВИцепфо4Чеп 21- 
пасп${еегепеп Те! аег ВИиепгорте епЬтеспеп. Опа @1ез$ пасв 
шепеп Рез+${еПипоеп пишег пигап 4еп зе{Пспеп, Чет Ке]сй- 
гап@ 2ипаспз{еесепеп, ем\уаз Ёа1ееп ип аигсь Бтгаипе 
Нескеп секепп;есвпе{е 5+е]еп ег ищег${еп ВИМепговте. 
П1е апШезеп4еп тазёгисай15 Ёаззеп 11 4ег Мапе 4ез ВИ\еп- 
епбапоез Еиз$$. ипа КеНеги газсь ШшайиЁ сесеп еп Кесв, 
\о зе ш еймаз зейИсвег Газе Читсв 9азз В15$]осв Шгепй 



< 
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Заиотгйззе! епЁайтеп. Аисн Бе! аетш НшаБегК]енеги аи! Бе- 
пасрБаге ВШеп ми 4еш ВИ\епешсеапя СН @е семиезе 
ВеасН{ип® сезспепКк+. Пазз ез Кепег1е! Ншаеги15зе ли В: 
{епиппегеп зеп Кбипеп, 41е таягиса $ ат погта]еп Везисв 
В шаегп, Бе\уе1${ Ааег Отз{апа, 4аз$ зоо Че ]апотиззе1ееп. 
В. воогит \пе Фе пииеПапотийззейееп азтогит ип зосат 
Че Кепеп 98 уоп ргаюгит, 4егеп Вйззе| Кйгхег 151 а15 Аег 
4ез тазёгиса 5, Че ат еиа-ВИиеп ппшег погта| Безисней 
ип ЧаЪе! аись Без{фАпЬеп. Ез Капп абег аиср п1сН{ еше „ап- 
серогепе Зснеи“ уог аеш Ешклесвеп ш еш ВИцешипеге$ 
зе1п, аз Шег ац5з$саесерепа 154, аепи Аег ВИ“епЬБезисй ап 
АсопЦйит рашсшашт-ВИмеп зр1ей э1сп еп шешеп ВеоБ- 
асп+ипоеп 1шшег погта! аб ип аисн ег Везисн ап Сат-. 
рапща Брага айтНе мо питег еш потта[ег зе, еБепз$о0: 
уе ап Чеп Айододепагоп-Ащеп ип@ ап Адепорйога типа 
ри 7отт5, Че аПе еш шепгмуешеег мецез ОЕ 1ш аз 
ВИ! {еп1ппеге егог4ети. | 

1 @1езет ХГизаттепнапее коище уеПесье ете апаеге 
Веобас {пя ешеп Е1ш5ег2е15 2иа етшеш ЕтКАгипез\мея 9е- 
Беп: Раз аЦе Кпозреп уоп Асопйит ошрапа, гапиисий Ю- 
Пит ипа ОейаЙ5$ атИеиа \атеп Бегейз 11 сезсШоззепет 
Гизфап4е аи ер1ззеп ип миг4еп — уе 1св зеЪз+ мледетвой 
Ее313+еПеп Копте — $ па1о Безисьф. Тафзасве 1$4, Чазз Че - 
В {еп 1 Кпозрепгизфапае 11 ег Мане 4ез ВИцепетгап4ез 

‚® еп оегшпоз{4еп \/1Аег${апа сесеп еш Ап е15зеп хи 1е151еп 
уегтосеп. Ез Без+апае а1зо 41е МбсЙсрке!, 4азз Бе! Чезеп 
РНапгеп — 1шзБезоп4еге Бе! [2аЙ5 ат_гиа — Бегейз @е 
Кпозреп апзеЬ1з5еп \ег4еп ипа @е тазёгисаз-Ехетр!ате 
Чапп @1езеп егзфеп ‘семавИеп \ех аисв Бе! 4еп Бегейз ег- 
Баеп ВИмеп Бефевацеп. Еше Зспуленокей з+ер{ аБег аисв 
ЧФезет ЕтКагипозуегсисй епоесеп. \М/Гагаш Безиспеп Чаппи 
п1сп{ ]епе тазёгисайи$-[шоу1ЧАнеп, @1е егзф зраег эсШар!еп 
ип Беге!{з Беши етз4еп АчзНие оНепе ВИмеп уогИпаеп, 
Чезе ВИМеп п1сН{ апЁ погта]ет \есе? \/1е зспоп егмавпь 
Копи(е 1с з0]спеп погта[еп Везисй аисй Бе1 м разспеп 99 _ 
п1с0+ БеорасЩеп. 

Етез |е4епаШз зсвеш! КЙаг ги зап: Моск ̀  мешеег _а1$ 
Ч1е$ Бе! аеп Ацеп Чаез Зибхепиз Вотфиз$ з. з4г. аег ЕаП маг, 
Капп шап Бе! тазгиса!и$ уоп ешег АБнапе1еке{ уоп орН-. 
зспеп оЧег спепизсвеп У\ез\уе1зеги зртеспеп (\Ш шап шеВё 
ефуа А:е Бтаипеп Е]ескеп ап Чеп Земеп ег ВИ{ептовтгепЬа- 
513 Бе! /урйаИ5 атыгиа а15 „заНта[е“ Беге1снпеп, аПег 4119$ 
а15 $0]сВе, Аигср Че етшешт ПуеЬ 4ег Безе \ех гит Е1латисв 
сеулезеп \мта!), Чепп аег Везисв г1сЬ+е{ з1св ме4ег пас Мек- 
{аг4аи , уе Че абзо]и+е МВ {БеасЬ{ипя ег В+епешеапсе Б=1 
ПДосИаИ$ аты риа Бе\уе1з пос пасв ЗаНтаеп, уе з1е ефма 
Че РескКипй ап аег ЧщегИрре 4ег ат юша-ВИцеп Чагз{еПеп 
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Копщеп. [сп $]апБе, 4азз мт ез Шег Аепп аосн Бегей$ ши 
‚ епег рву1осепейзси 2и егКИАгепаеп шзипК ап ап 2и фип 
Вабеп, 41е аз тазгиса5-шаглачит уегапаз$, ап ег уоп 
ег АпНиозг1сВтипе ат менез{еп еп егифеп З1еШе ег те] 
веЦеп ВИмепговге (о4ег Не] е{2.) еп В15$10сп апрабипееп, 
Ча еГабтип5$8етаА$$ Аапийег ег Мек{аг уегБогоеп ги зеп 
рЙеэ{. Миг аотф, мо еше аегагиее Т1леЁепмикипя Чег ВИ\е 
{ев — уме шзБезоп4еге Бе! 4еп КошрозЦеп (Сё’гзшт, Саг- 
апиз, Сешаигеа е{2.), Че ти 2 4еп \лспизчеп ЕиЧегрНап- 
еп 4ез таягисои$ хаШеп — е!{Го]5{ ег АпИие аи ает 
есеп{Иисвеп Р]аеаи ег ВИще, мо аБег аись еш АиЮе1$ еп 
уоп ВИМептовтеп йБег1й5$$15 151, Ча аег МеКаг Беге {$ Ч текф, 
дет Визе! егге1сНЪаг 131. Мг 30 151 ез шешез ЕгасВ+епз 2и 
егК]агеп, 4азз аисн Бег ВИеп, аегеп Ме аг дет тазёгисаи$ 
орпе меЦегез ап погта]ет \!есе гиоапеИсв мате, шо ое 
Чегеп аиззегог4еп{Испег Т1еепуикипе 41е шзиикК ап 1 апя 
Чез Аи! е!$5еп$ аизхе16з{ мита. 

Еше Егасе 151 ез пип, об Чигсй Ч41езез риуПеолене Ет- 
Бтесвеп зе№епз Чез тазЁиса 5 ие уоп шш Безисмеп РНап- 
2еп п1сВ{ ш Шшгеш Везапае хеаптаее мег4еп. Зо\мей ез 1св 
ит РНап2еп пап4ей, 41е аисН уоп ап4егеп Ниште!а еп Бе- 
зиспё мег4еп — \аз мо! Бе! 4еп аПегте1${еп 2 те{еп айг Це, 
— БезферЕ Ч1езБе2ае св \мов| Кешпе  @еавг. Ншоесеп Копие 
‘ап 2. В. Бе! еп Бе14еп Асопйит-Агеп ошрайа ипа гапип- 
сий/оЦит. егпзйе Ве4епкеп пезеп. Пуезе \мег4еп аиззсННезз- 
Исп пиг шерг уоп Ништеаг{еп 4ез Зибхепиз Нотюофотви5$ 
Безфаиб{. [сп .©]аиБе аБег, Чазз зе Чаппи, мепп Кешпе А 0/- 
{0фотви5-Ат+ ги ешег Везфаирип иг Зее \аге, ег Ве- 
${ап@ Ч1езег Асопйит-Амеп пишег посв пс абзо]1аё эе- 
Гаптае{ 2и зе шт БтацсЬ{, да Бе! дет ВИепБаи @1езег Ацеп 
аисн Читсь @1е ап 1есеп4еп 745 иса#Н5 еше Вегантипя ши 
еп Э+аибреще!п Ь2\. ши еп Магреп — 2ипип4ез{ аизпави1$- 
\уге1зе — егГо]<еп ип Ча4игсн еше \еспзе!Без+аиБипе еп- 
сееце{ уег4еп Капп. Ра аЪБег тазиса 5 ап Ойеп зешез 
Уоткотшштепз аи$зегог4еп+Исй НаиНе ги зеш рНеё{ ип апз- 

 зег4аеш еп зебг з{йгиизсвег В {епБезисвег 11, $0 15 ап2и- 
пебтеп, 4аз$ Бе! Чеп 2абтеспеп Везиспеп, Че ]е4е еп2е]пе 
Вице егпай, аег еБеп егмавие Аизпант${а лешИсн он 
ешщтееп айгНе. Питегыш 15+ Беасп+епз\уегф, 4а5$ ши Кеше 
Себепа Бекапп+ 151, мо ЧегагНое еповешиое АсопИеп уог- 
Коштеп, 11 ег ез п1сВ+ ансь Ащеп 4ез Зиббепиз Но’обот- 
физ 2аре, Че еше Везаибип® уоПлепеп ип Ча4игсв @1е 
ЕтпаМипе ег Аг семане${еп Кбппеп. 

* 
% *% 

_/Нафеп мм абег Беге{з ип уотпегоепеп4еп АБзсвий ег- 
Кеппеп 11й55еп, 4азз$ у1е]е ег апзспешепа хега4еги гаНишет- 
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+еп „Апраззипоеп“ ии ВИ{епЬаи у1е]ег НиштерНап2еп 610$$ 
ДиГазетзснешпипееп Чагз{еПеп, 67%. уоп ет „2месктаз$1е“. 
Чепкепаеп Мепзсвеп а!5 „Апраззинсеп“ сеЧеще{ уиг4еп, 
ор>1есв °1сн @е РНап2е $еспзаш а1з Епатитр{ а41е Мбэ- 
Пспке{ 4ег Ацосалие сез1свег паНе, зо шйззеп ми ]е+{21 
зереп, 4азз аисп зейеп$ ег Нишшеш п1сб{ зеМеп Чегагнисе 
„Отоерипоеп Аез Маигоетаззеп“, Че ]е4ег „Апраззипя“ 
сега4еги 11$ @ез1св{ зсШазеп, е1поезсасеп мег4аеп. З1свег- 
сп зшА Че Кигсеп Кйз5е| 4ег Вотфи5-Айеп $. з4г. ипа а1е 
зфагкеп Кле{ег 4ег /рёоеповотфи5-Ацеп аиЁ рпу1озепензсве$ 
Чезспепеп 2игйск2иАпгеп—1пуе\жей 1е124еге аи? ешеп Миа-. 
Нопзуогеапя хигаскгиавтеп за, миша неш{е зспууегИсв пасв- 
2и\/е1зеп зеш — аБег еБепзо хе\1$$ зи БеАе Ёг @1е Бе-- 
{геНеп4еп Акеп пс ЕпеусЮииезветтепЯез эхемезеп, ]а 
Че К1еЁег 4ег Ар хепоботри5-Ацеп Кбппеп пп ОЧесещей 
а15 еп зерг ргаКкКИзсвег ЕтмегЬ апхезейеп \мег4еп, Аепп Че 
аскИсвеп Вез2ег зша Чадигсв пизфап4е, эс аисВ 401 
|е1сп+ 4еп семйпзсЩеп Мекфаг хи во]еп, мо пиг еше зегшисе 
АпгаБ| уоп Ечи(егкопкиггещеп 2и Бе агсеп 13%. П1езе з{ат- 

_Кеп КлеЁег 4ез тазгиса 5 ипа зеапег Уегуап еп аБег а15 

ее „Апраззипя“ еф\уа бега4е ап $0]спе еп5е ипа {1е$сШап-. 
{ое ВИуеп апзевеп ги моПеп, мате з1снегИсн сап2 се{!евИ. 
Ут пабеп ез ш БеЧеп ЕАПеп — зомов[ Бет еп „посвапее-_ 
разз4еп“ РНапхеп (41е зсвйеззИсп аосн ашобат за), же Бе! 
Чеп Киг7гй5зе1<еп Нишше]п (@41е э1сь еп Мекфаг аигсн КачЬ 
ег\уегреп Кбппеп) — $ап2 ип ОЧезепей! писН п! Апраззип- 
сеп 7и шп, зопаеги ши !0]5егсвиоег Аизпй{хипя уогпапае- 
пег Чехереппейеп. Депп ез 151 еБепзо К1аг \е ипрез4гей Баг, 
Чаз$ 41е Ашюсапие, Ь2\. 4е Еашекей аги аз Ртипаге маг 
пп Сезепза{2 ги аеш КошрИегеп ип4 ипз а13 уейзенепае 
„Апраззипс“ егэспетепаеп ВИ{епфан, еБепзо \м!1е 4ег Киг2е 
Кйз5е] Ь2\. @1е зфагкеп КлеЁег Ч4аз Ртипаге з1ш@, Че егз+ Че 
Мо>Испкей 2иг Мекагоемппипе аиср аиЁ апаегет а15 ет 
аБИсвеп \есе Бофеп. Че\1$5 Капп еп З4а Чит ешиееп, мо 
2. В. аег РНапге а1е Еавекей гиг Ашобапе уег]отеп эев+ 
ип $1е ип$ ]е{2{ аи? Оедеш ипа УегаетЬ ачЁ }епе Везиспет 
апое\езеп етзснешф, ап 41е з1е аш Безфеп оЧег аиззспЦез$- 
СВ „апоераз${“ хи зе зспейф. ЕБепзо Кбище Шеоге$св 
пагИсЬ аись епта] аег Еа] ештееп, 4а$5 ез Кешеп Их 
п! ЧеПапотизе!се Ниште]п егге1спБапеп Мекфаг штербг заБе. 
Па 41езеБеп шй @1езетш иишегЬш 1апоеп ипа эзсб\масвеп 
К и$зе] арег п1ср шенг е!пз+есреп Коппеп, ап4етгегзе!{з аБег 
аиср п!сЬё @Бег 41е пбисеп зфагкеп КлеЁег уегЁАсеп, им $1с8 
Чигсв Аи е!15зеп ег ВИмепвйПе Дизсапе гиш Мекфаг уег- 
зспаЁеп хи Коппеп, $0 шйз${еп Ч41езе Ниште]аг{еп еБепЁаП$ 
поф\уепа1сегуе1зе аизз{егреп — еграЙйеп Кбпиеп $166 паг Бе- 
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зопаегз [апотйз$зе!ее оЧег з{агккеег1ое Ащеп. Еш „Апраз- 
зеп“ пи 5шпе ешез Оагаиипепеу1ске!пз абег 134 ш Бееп 
КаЦеп аизоезсв1оз53еп, ез $е1 Аепп, аз ЧАитсй епеп Хи#аП 
— ипа еше Мшаноп маге ш 91езеш ЕаПе еш 4егагоет 
/л{а] — аисВ а1е пи {еПапотйззейзеп Нишштеш пип з{агКе, 
2111 Ве1ззеп сее1хпе{е Кле!ег егр!еЦеп оег ешеп Безопа4егз 
1апоеп Юйз5$е]. 

Мг пабеп ез Бе! еп зобепаппеп „Апраззипоеп“ 30- 
пасв ши ацоепЬИсКИсв 5йееп Тафзасвепкотр/ехеп хи ип, 
егеп мецхенепае 51ипхетаззпе!{ ипз еше осетепзаше Не- 
гаиз- ипа АаЁмайзепеи1сКипе аиз аег аВеп Уетхапсеп- 
Вей Ъ15 2иг Чебепма!{ а1$ Уогаиззехипо уог4АизсвЬ ш \МаН!- 
Ве!{ пабеп мт ез ЧаБе! абег пиг шИ ешеш 2иАШееп Еп+- 
\искКиапо$$ спе хи фип, Аег пиг Чезва]Ь Гаг а1е БэгеНепае 
РНап2е (1ш ипзегет РаПе 2. В. г Фе еповешиееп Асопиеп) 
пис уеграпоп1зуо] \аг, мей з1сВ 2иАШ$егуе15е сееопее 
Вез{аиБег уотЁапаеп. \Мт ВаБеп ез а1з0 Бе! Ч1езеп „Апраззип- 
сеп“ 111 ши зшпеешаззег ипа эс мезег ЕуоиНоп, 
зопаегп енег шй ешег р1012Пспеп КеуошНоп 2и ип, Ааетеп 
ЕгоеЬп1з абег з1сВ 1ш у1@еп ЕаПеп пиг ш епо${ег АБВаАпе1с- 
Ке!{ уоп ]епет Те!|, ап еп @е (21 АШее) „Апраззипя“ ег- 
Ё0]2{4е, мецег еграЦеп Капп. Ез маге дешпасв \1е| иисвисег, 
фа уоп „Апраззипезегзснепипсеп“, 1п 4егеп \Мег4еп её \ма$ 
Копуегоеп{ез сезецеп \мег4еп 1115$, уоп „АБНАпо1оКейзет- 
зспешпипсеп“ 2и зргесНеп, а[50 уоп Етзсвешипзеп, аегеп 
\Мег4еп ш 4ег Уегоапоеп1е1{ п1сБё 2месктаз$1е серипаеп 
\ат, Аегеп ЕтраМипо Ёаг Ч41е ДиаКипЁ{ аБег  зсыскзава пи+ 
Чет АБо&по1еКе{зраг{пег уегкпар! 154, ессно йе, об а1е- 

-зег Раг{птег 11 ешпешм еБепзо!спеп игеуег еп АБНаАпе1Ке$- 
уегна{11$ $+е6{ о4ег п!св+. \ГаНтепа а!з0 „А праззипе5- 
егзспе! пипоеп“ е{ мазац$ Ааег УеггапоепцКе! + ©е- 
Богепе$ ип аи ЕЁ Копуегоеп{еп Варпеп эемог4е- 
пез магеп, 5114 „АБнапот соке! 1 зетз спе: папоеп“ 
евр ептоег св 1 аобаргыс Еп {ап депез ина $1сВ' 
уот АцсепЬ]1сКк аез. Еп+з+енепз Ъ1$ 11 аПе Йн- 
Кип ЕЕ пиг шебг ап ЕЁ рага1]е [ег Вавп ег егегвна |- 
тепЧе$, моБе: | еае П1уегоеп7-1п Ч41езег рага11е- 
]еп Епё \м1ск]1ипэ меп1оз+епз Ёаг е1пеп 4ег АБ- 
Вапо15 Ке!{ зраг{пег уегнаАп оп 13011 зе1п ти$5. 

| У\Уоп Ч1езет О@езсв{рипК{ аиз Бефгаспеф Б]е!еп ип$ 
пиг уегзсупАепа мешее Нишше]]итеп а15 з0]сВе егнайеп, 
Че фаёзасвИсв ш ешег абзоШеп АБВапо1еКкей уоп 4еп зе 
Безаибепаеп Нишше з{ереп. Пе аБегуесепае Мевтгап! 
Чегзееп Наф Ч1езез уегрАпаи1зуоПе Э+аЧиии ег Епё\1сКшпя 
посН п1сЬё еггесВ+. Оепп ез Бше{ ]е4е Ч4егаг{ сезфеоетуе 
АБПАпя1о Кей Беге! $ деп Кешп 4ез Тоаез 11 э1сВ, 4а Че эе- 
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ппсзфе Уегап4егиия зеЦепз 4ез АБнёпя1еКейзрагпегз? — 2и- 
‘пез ш фепеп Вейапееп, Че 2и @1езеш АББапо1еКейзуег- — 
Ва{115 ш исепа ешег Ведевип зфепеп — ипмеетИсп 4еп 
Апип{егбапо Бедешей, ез зе! Ч4епп, Чазз Чигсн ешеп рагаПе- |. 
1еп МшаНнопззсЬг{ 41е РагаПей+а{ 4ег ЕписКшио семав 
БНере — еше Етзсвешип$, Четеп \ГавтзсвепИсвкей аа : 
Чегаг{ осетия 131, 4азз з1е ртакКИзсь т ао а 
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БИОЛОГИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ПЕПЕРУДИТЬ 
ВЪ ВАРНЕНСКО 

|. Г; Юпора1осега — 5риптоаае— Зииииаае. 

_ Оть Д-ръ Ив. Бурешъ (София) и Ник. Карножицки (Варна) 

| Уводъ 

По изучването на пеперудната фауна на България е ра- 
ботено презъ изминалитЪ 30 години извънредно много. Днесъ 
вече българската научна литература разполага съ около 150 
специални публикации, разглеждащи въпроситЪ за разпро- 
странението ‘на пеперудитЪ въ България. Притежаваме даже 
и 4 по-крупни обобщения, съдържащи сведения за всички 
видове пеперуди, които сж били познати въ България презъ 
времето, когато тия обобщения сж били съставени. Та- 
кива сж: 

- 1. П. Бахметьевъ: Бабочки Болгар1и — Труды Ру- 
ского Ентомологического Общества. Томъ ХХХУ, стр. 356— 

- 476. р Ургь 1902. 
- 2. Бут Кере]:- 5+и1еп йБег 41е Гер1Чор{егеп{!аипа 

Чег ие Г Те!!. ВШапеп ипа ОзмитеПеп. — Аппа-_ 
1еп 4ез К. К. Мафиг1+ог1зспеп НоНтизеииз ш УЛеп. Ва. ХУШ, 
р. 123—347. Та{. Ш. \Пеп 1903. 

.3. Д-ръ Ив. Бурешъ и Д-ръ Кр. Тулешковъ: Хо- 
ризонталното разпространение на пеперудитф въ България. 
— Известия на ЦарскитЪ природонаучни институти въ София. 
Кн. П (1929), стр. 145—250; кн. Ш (1930), стр. 145—248; кн. 
У (1932), стр. 67—144; кн. УШ (1935), стр. 113--171; кн. [Х 
(1936), стр. 166—240; кн. Х (1937), стр. 120—184; кн. ХУ 
(1942, въ печатъ). 

4. Ал. К, ДрЪновски: Лепидоптерната фауна на ви- 
сокить. планини на България. (Съ една карта и една схема- 
релиефъ) — Сборникъ на Българската академия на наукитЪ. 
гы ХХ, стр. 1—120. София 1928. 

_ Тия.четири печатни научни трудове даватъ една пълна 
 представа за пеперудната фауна на България и то главно въ 
зоогеографска смисъль. Отъ тЪхъ могатъ да се почерпятъ 
подробни данни: кога, кжде и на каква височина по нашитЪ 
планини могатъ да се намфрятъ разнитЪ видове пеперуди 
населяващи досегашнитЪ предЪли на България. Възъ основа 
на тия трудове могатъ вече да се правятъ и по- ра 
зоогеографски изводи, 
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За българскитЪ лепидоптеролози остава, обаче, едно 
друго общирно поле за работа, а именно проучването биоло- 
гията на установенитЪ вече въ България видове пеперуди. 
За биологията на почти всичкитЪ ендемични наши видове пепе- 
руди ние нищо не знаемъ, а и за другитЪ, даже за обикно- 
венитЪ видове вредители на земедЪлското стопанство био- 
логическитЪ имъ качества и особености сж недостатъчно 
познати. Въ тази область има още много да се работи въ 
бждеще. 

Най-много изследвания относно биологията на пеперу. 
дитЪ сж били извършени въ Царската ентомологична станция 
въ София, дето д-ръ Бурешъ и неговитЪ сътрудници сх отглеж- 
дали гол$мо множество наши и чуждестранни видове пепе- 
руди. Много такива данни има въ цитираната по-горе моно- 
графия на д-ръ Ив. Бурешъ и д-ръ Кр. Тулешковъ, . сжщо 
така и въ следнитЪ публикации: 

Д-ръ Ив. Бурешъ: Бележки изъ фауната на т 
пеперуди на България. — Трудове на Бълг. природоизп. д-во 
кн. \, ст. 20—56. София 1912. 

Д-ръ Ив. Бурешъ: Бележки изъ фауната на нощнитЪ 
пеперуди на България. — Въ сжщото списание, кн. У! стр. 
39-98. София 1914. 

Д-ръ Ив. Бурешъ: Нощнит пеперуди на България 
съ специаленъ огледъ върху вреднитЪ видове. — Въ сжщото . 
списание, кн. УП, стр. 9—100. София 1915. 

Д-ръ Ив. Бурешъ: Върху биопогията на 0071$ аро!- 
Ипи$ и разпространението му по Балканския полуостровъ. — 
Списание на Българската академия на наукитЪ, кн. ХИП, стр. 
15—96. София 1915. 

Д-ръ Ив. Бурешъ: Нови и р$дки видове пеперуди 
намЪрени въ Тракия и Македония. — Списание на Българ- 
ската академия на наукитЪ, кн. ХХШ, стр. 155—216. София 
92 Г. 

Д. Илчевъ: Върху биологията на Дарйи5 петй. — 
Списание на Българската академия на наукитЪ, кн. ХУП, 
стр. 135—174. София 1919. 

НЪкои данни върху биологията на вредни за о. 
ското стопанство въ България пеперуди сж дали Ал. К. 
ДрЪновски, Пенчо Др$нски и особено много П. Чор- 
баджиевъ. 

Специално върху биологията на нЪкои пеперуди, срщащи 
се въ Варненския край сж дадени сведения въ статиитЪ на д-ръ 
Бурешъ: Първи и втори приносъ къмъ изучване пеперудната 
фауна на парка Евксиноградъ при Варна (Известия на Бълг. 
ентомологично д-во, кн. Ш, стр. 157—192, София 1926 и кн. 
У, стр. 207—252, София 1930. Въ тая публикация особено 
подробно сж разгледани видоветЪ: азийска лимонка Сойа$ 
еще, мъртвешката глава АсйегопНа гороз, блатната огне- 
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ница Сигузорйапиз @5раг ии! и голЪмата лозова вечерница. 
Сваегосатра сего. 

Въ настоящия трудъ сж дадени биологични данни за 
48 видове пеперуди, ср-щащи се изъ Варненския край; 
данни които въ по-голЪмата си часть сж били събрани чрезъ. 
отглеждания на пеперуди, извършвани отъ ентомолога Ни- 

‚ колай Карножицки. Въ продължение на 16 години 'Николай 
_Карножицки е събиралъ пеперуди изъ Варненската околность- 
ие могълъ да състави една почти пълна колекция отъ пе-. 
перудитЪ на Варненския край. Тая хубаво подредена и гриж- 
ливо етикетирана сбирка, която сега е притежание на Цар-. 
ския естествено-исторически музей въ София, съдържа 550 
видове пеперуди представени съ около 3000 екземпляри. По-- 
голЪмата часть отъ тия пеперуди сж били ловени, било де- 
`немъ съ ентомологическа мрежа, било нощно време съ по- 
мощьта на фенеръ или съ овощна примамка. Обаче’ много 
отъ видоветЪ сж били получени, като сж били отглеждани 
тЪъхнитЪЬ гжсеници или пъкъ тЪхнитЪ яйца. Г-нъ Карножицки: 
много успЪшно е търсилъ гжсеницитЪ на пеперудитЪ, и то. 
както денемъ, така и нощно време съ помощьта на фенеръ ;;. 
а не само гжсеницитЪ, но и какавидитЪ имъ усп$валъ той 
да намира, като е ровилъ земята при основата на стари дх- 
бове и брЪстове. При тия свои търсения и отглеждания, той 
е отбелЪзвалъ своитЪ наблюдения въ единъ дневникъ, като* 
най-старателно е записвалъ: кога и кжде гжсеницата е била 
намирана, съ какво се е хранила, кога се е превърнала въ. 
какавида, кога е излизала отъ какавидата пеперуда, кога е: 
била намирана какавидата, заровена ли е била въ земята! 
или прикрепена на клонче, какви навици има пеперудата и. 
пр. и пр. 

Тоя свой дневникъ, воденъ отъ 1931 до 1941 год., г-нъ. 
Карножицки изпрати въ Царския музей заедно съ своята. 
колекция; а презъ 1956 год. изпрати и единъ съставенъ. 
отъ него ржкописъ озаглавенъ „Приносъ къмъ проучването. 
пеперудната фауна на Варненската околность“, въ който сх. 
дадени сведения за 477 видове пеперуди, всички ловени и 
наблюдавани отъ него въ близкитЪ околности на градъ. 
Варна. | 

Както „дневника“ и „приноса“ така и колекцията съ- 
държатъ множество ценни наблюдения върху биологията на: 
пеперудитЪ; и тия данни азъ разработихъ систематично и 
изложихъ въ настоящата публикация. Къмъ тЪхъ добавихъ. 
и нЪкои мои собствени наблюдения правени отъ мене въ. 
парка на Двореца Евксиноградъ въ продължение на нъколко- 
лЪта (1924, 1925, 1926, 1928, 1934 и 1935 г.), а сжщо така и 
нЪкои сведения, които г-нъ Карножицки ми съобщи въ нЪ- 
колко негови писма, разм$нени презъ изминалитВ 7 години. 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во, Кн. ХИ. 9 
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Че наблюдаванитЪ отъ г-на Карножицки видове сж 
били точно идентифицирани (опредфлени) въ това нЪма ни- 
какво съмнение, тъй като азъ имахъ винаги възможность 
да провфря писаното въ неговия дневникъ и приносъ съ на- 
личностьта на видоветЪ запазени въ неговата колекция. Мно- 
жество такива провЪрки ми показаха, че той много добре е' 
познавалъ пеперудитЪ на Варненския край. `А не само тЪхъ 
е познавалъ, но е познавалъ добре и растенията, по които , 
се срьщатъ гжсеницитЪ на много отъ едритЪ видове пепе-’ 
руди, които той е отглеждалъ; тия растения сж му били 
опредЗляни както отъ наши така и отъ чужди ботаници. 

Азъ подбрахъ, свБрихъ и подредихъ отъ казанитЪ ма- 
териали само тия данни, които намЪфрихъ, че сж ценни за 
биологичната наука. Съ тЪхното публикуване се запазва 
трудътъ на единъ скроменъ изследователь, руски емигрантъ, 
който покрай тежката си работа за задоволяване на еже- 
дневната си прехрана се Стараеше да задоволи, презъ сво-- 

бодното отъ физическа работа време, културнитЪ си. нули 
чрезъ изучване природата на Варненския край. ` 

Въ своето писмо отъ 18. УП. 1941 г., съ което г-нъ 
Карножицки предава своята колекция на Царския естествено- 
исторически музей въ София, той пише: „Азь съмь много. 
зарадванъ, че сбирката ми ще намфри мЪсто въ Царския 
музей дето ще бжде отъ полза за науката и за страната, въ 
която толкова години жив$хъ и работихъ. Щастливъ съмъ 
че по този скроменъ начинъ мога да изразя, поне отчасти, 
благодарностьта си къмъ България и къмъ нейния благоро- 
денъ Царь Природоизпитатель“. _ 

Съ отпечатването на настоящата публикация се по- 
стига едно отъ желанията на г-нъ Карножицки, именно него- 
вата сбирка и неговитЪ наблюдения да послужатъ и на ‚ бъл- 
гарската ентомологична наука. 

Д-рь Иванъ Бурешъ, Царски ве 
исторически музей, София 1 мартъ 1942 год. 

Крора!осега. 

Рар!Шо ро4аЙг1и$ [.. (1) — Пеперудата се появява два 
пжти презь годината: първи пжть презъ май, и втори пжть 
презъ юлий и августь. ГжсеницитЪ на второто поколЪние сж 
били намирани въ Варна по ябълкови дървета; тия гжсе- 
ници сж се превърнали въ какавиди на 6. У. 1933 г., а сж 
дали, следъ презимуване на какавидата, пеперуди на 4. У. 
следната 1934 г. (какавидна фаза 270 дни). Въ парка на 
двореца Евксиноградъ такава гжсеница е била намЪрена да 
се храни съ листата на слива; тая гжсеница се е превьрнала 
въ какавида на 44. Х. 1923 г., а дала пеперуда на 30. У. 
следната 1924 г. (какавидна фаза 228 ДНИ). ^. 

5 
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Рар!Шо таспаоп ([.. (4). — Гол$миятъ жълтъ полуме- 
сецъ е много по-рфдъкъ отъ овощния полумесецъ (РарШо 
роаайтиз). Той сжщо така се появява два пжти презъ годи- 
ната. Първото поколЪние пеперуди, които излизатъ отъ пре- 
зимували какавиди, хвърчатъ въ края на априлъ и началото 
на май. Две гжсеници принадлежащи на първото поколЪние 
сх били намЪрени по сЪнникоцвЪтното растение Реиседатит 
въ, дерето северно отъ Централния затворъ; тЪ се превър- 
‘наха въ какавиди на 15 и 16 юний 1932 г., а дадоха нпепе- 
руди на 29 юний сжщата година (какавидна фаза 14 дни).1 

ТВа!$ сегузй ОСо4. и ТВа!$ ро]ухепа Эс}. (9 и 10). — 
Споредъ нашитЪ многогодишни наблюдения пеперудата Тйа1$ 
сегузй не се срЪща въ околноститЪ на града Варна; тамъ 
се срЪща обаче вида Тйа:5 роухепа. Най-близкото до Варна 
мЪсто, въ което се срЪща първиятъ видъ е село Красимиръ, 
Провадийско (близо до Ново-село, сега Дългополъ). Тамъ 
изъ сливовитЪ градини край р. Камчия, по растението А//- 
5юосша четаНиИз сж били намирани на 12 до 16 юний 1938 г. 
множество яйца и съвсемъ дребни гжсенички. 

Вториятъ видъ Тйа:5 ройухепа не е много рЪдъкъ изъ 
околноститЪ на Варна, обаче се срЪща въ уединени нахо-- 
дища, най-често изъ лозята на северъ отъ града, дето обилно 
расте 715о/осШа. Такива\ гжсеници, събрани между казар- 
митЪ и с. Кестричъ, сж се превърнали въ какавиди на 27. У. 
1930 г., а сж дали пеперуди на 15. ГУ. следната 1931 год. 
(305 дни). При едно друго отглеждане какавидната фаза е 
траяла отъ 6. УП. 1931 г. до 3. У. следната 1932 г. (302 дни). 
— ПрЪсни пеперуди сж били ловени северно отъ Централния 
затворъ на 25. [1. 1938 г., а на 23. [У. 1938 г. сж били вече доста 
чести; на 8. \. 1938 г. е била уловена последната женска. 

Арома сга*фаед! [.. (38). — Овощната бЪла пеперуда се 
срЪща всЪка година изъ градинитЪ на Варна. Гжсеницата 

° е била намирана освенъ по овощнитЪ дървета, още и по диво- 
растящит$ трънкосливки (РУипи5 5ртоза). Такива гжсеници, 
нам5рени северно отъ Централния затворъ, се превърнаха 
въ какавиди на 5. \. 1931 г., а дадоха пеперуди на 27. У. 
с. г. (какавидна фаза 22 дни). 

Р1ег1$ Бгаз$1сае [.. (45). — Гжсеници събрани изъ гра- 
динитЪ на Сесъ-Севмесъ на 22.Х. 1930 г. се превърнаха въ 
какавиди на 23 до 26. Х. с. г.; внесени презъ зимата въ отоп- , 
лена стая отъ тия какавиди излЪзоха пеперуди на 28: [. до 
26. П. 1931 г. ПролЪтното покол$ние на тая пеперуда хвърчи 
въ Варненско въ началото на априлъ месецъ. 

\Уапез5а ап@ора [.. (162). — Въ дерето край пжтя за 
с. ГолЪма Франга сж намирани гжсеницитЪ на тая рЪдка и 

| 1 Относно въпроса дали тая пеперуда се появява въ 3 поколЪния 

презъ годината, вж. писаното отъ Д-ръ Ив. Бурешъ (1926) на стр. 1671. 
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красива пеперуда, да се хранятъ съ листата на върба. Тия 
гжсеници се превърнаха въ какавиди на 4—8. \У][. 1930 г., а 
дадоха пеперуди на 25—30. \1[. сжщата година. (какавидна 
фаза 22 дни). 

Ме!Каеа &г1\1а Эс. (186). — Пеперудата се появява 
въ две генерации : първата е била ловена отъ 7— 14. \]. 1931 г., 
а втората на 2—7. УШ. с. г. Гжсеници сж били намирани по 
растението Уе7фа5сит; тЪ се превърнаха въ какавиди на 
97. УИ. 1931 г., а дадоха пеперуди на 4—5. УЦ. с. г. (кака- 
видна фаза 10 'дни). 

4Ьупеа се!$ Г.агсв. (450). -- За тоя рьдъкъ меди- 
терански видъ е писалъ по-подробно -д-ръ Бурешь въ ста- 
тията си „Втори приносъ къмъ пеперудната фауна на парка 
Евксиноградъ“ (1930 г., стр. 226). ЛЪтното поколфние пепе- 
руди‘е ловилъ Карножицки на 25 юний 1934 г. при Аладжа- 
манастиръ (12 екземпляри). На височината надъ бирената 
фабрика (при Карантината), на 19 юний 1931 г., сжщиятъ е 
наблюдавалъ, че пеперудата каца по цвЪтоветЪ на драката 
(Райигиз). Екземпляри отъ есенното поколЪние е ловилъ по 
цвЪтоветЪь на /Маггибйит на 30. УШ. 1933 г. при с. Сесъ. 
Севмесъ. Н$Зколко пжти е наблюдавалъ пеперудата да хвърчи 
и изъ градскитЪ градини. 

ГерВуги$ Ччегсиз Г.. (482). — На 28 май 1933 г., въ 
мЪстностьта „Гюндюза“, при търсене гжсеницитЪ на есенното 
пауново око (Ретзотепа саесвепа) сх били намЪрени две 
гжсенички отъ тая красива рЪдка пеперуда. ГжсеничкитЪ се 
криятъ вжтре въ неразвилитЪ се напълно пжпки на джбови 
храсти. Рисунката по тЪлото на гжсеничкитЪ е такава, че 
наподобява много джбови пжпки, които почватъ да разви- 
ватъ своитЪ листа. УловенитЪ 2 гжсенички се превърнаха 
въ какавиди („на земята“) на 4. \1. 1933 г., а дадоха пепе- 
руди на 29. \1. с. г. (какакавидна фаза 24 дни). — Въ енто- 
мологичната литература е отбелязано, че яйцата на тая пе- 
перуда презимуватъ по тънкитЪ клончета на джба. 

СБгу5орНапи$ 415$раг га&Ии$ \№егпЪ. (508). — Тая пе- 
перуда не е голЪма рЪдкость въ околноститЪ на гр. Варна, 
обаче се срЪща само въ ограничени мЪста и то винаги тамъ 
дето е много влажно и има мочури. Въ Варненско най често 
се срёща край езерото, въ мЪстноститЪ Максуда и Пейнер- 
джикъ; има я и въ н$Ъкои дълбоки влажни и кални де- 
рета северно отъ централния варненски затворъ. Гжсени- 
цата се храни съ разни влаголюбиви видове отъ рода 
ЮКитех. Пеперудата никога не се отдЪля надалечъ отъ мо- 
чурливит$ мЪста; тя обича силния пекъ на слънцето и каца. 
по цвЪтовет на ЕрЙоршт, 5атбиси$ и Гуйгит зайсапа,_ 
като съ разперени крила възприема слънчевата топлина; 
привечерь заспива по върхаритЪ на тревисти растения (както 
това правятъ много отъ ЛиценидитЪ), като държи крилата 
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си тЪсно притиснати едно до друго. — Пеперудата се по- 
явява 2 пжти презъ годината: екземпляри отъ 1-то поко- 
лЪние сж били ловени на 3. \[., 3. УП. 1931 г.; 12. М, 26. \. 
1932 г. и 17. \М1. 1935 г. (при Аладжа. манастиръ) ; а екзем- 
пляри отъ 2-рото поколЪние на 22. УШ. 1931 г., 4. УШ. 1932 г., 
9. [Х. 1936 г. (при езерото), 15. [Х. 1936 г. и на 29. [Х. 
1939 год. Дали последнитЪ два екземпляра принадлежатъ на 
едно 3-то есенно поколЪние не може още съ положител- 
ность да се каже. 

ЗрЬ1пд!4ае 

` АспегопИа а{гороз ([.. (717). — Една отъ най-едритЪ 
гжсеници на нашенскитЪ пеперуди е тая на мъртвешката 
глава — АсйегопНа аёгоро$. Подробно за биологията й е 
писалъ д-ръ Ив. Бурешъ презъ 1926 г. Гжсеницата се срЪща 
не много рЪдко изъ околноститЪ на гр. Варна, и то 2 пжти 
презъ годината: първи пжть презъ юлий месецъ (много по- 
Р$дко) и втори пжть презъ края на августъ до ноемврий 
месецъ (много по-често). Отъ множеството отглеждания на 
тая чудновата пеперуда нека споменеме следнитЪ:. 

1. Гжсеница превърн. въ какав. 19. УИ. 1930 г., даде пеперуда’ 16. УШШ. с. г. 

р. ь ь г Бог 104 МК 1930г, у 16. УЧ ШС г. 
3. : : ь А АЯ В ИЕ В 192 МШ. с. г: 

ее които излизатъ изъ какавидитЪ презъ ме- 
сецъ августъ снасятъ яйцата си най-често по растенията: 
Гусшт Фагфагит, ЗоОапит шетит и 5оапит аМсатага. 
ИзлъзлитЪ отъ тия яйца гжсеници намираме отъ края на 
месецъ августъ чакъ до началото на месецъ октомврий, обаче 
най-често презъ септемврий; тЪхнитЪ едри жълти или сиви 
тЪла ясно се забелЪзватъ върху споменатитЪ по-горе ра- 
стения. МЪстноститЪ около Варна, кждето редовно могатъ 
да се намЪратъ тия чудновати едри гжсеници сж следнитЪ : 

1. СтаритЪ Варненски гробища: 1 възрастна гжсеница 
намЪрена на 3. У. 1936 г. по растението Гусшт баграгит. 

2. Край пжтя отъ. Градския лозовъ разсадникъ за Фран- 
гата: на 20. [Х. 1936 г. 6 голфми гжсеници по Сус. багфрагит 
и Э малки по 50фапит шетит. На 12. [Х. 1937 г. — 11 гж- 
сеници (2 възрастни и 9 малки); на 28. [Х. с. г. — нови 3 
гжсеници; на 18. Х. 1956 г. други 3 гжсеници по растението 
[. Баграгит. 

3. Край шосето отъ казармить за мЪстностьта „Гашлж- 
тепе“: на 23. [Х. 1936 г. — 10 възрастни и 9 млади гжсе- 
ници; на 18. [Х. 1937 г. — 6 гжсеници по 50[. шогит; на 
27. [Х. с. г. — наново по сжщото растение 15 гжсеници. 

4. По пжтя отъ Централния затворъ за дерето северно 
отъ затвора: на 27. [Х. 1936 г. по $0[. шетит 1 малки и 2 
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възрастни гжсеници; на 1. Х. с. г. пакъ тамъ 1 възрастна 
гжсеница. ы. 

5. Край пжтя въ мЪстностьта „Чаира“: на 10. [Х. 1937 г. 
по $0[. шогит и 501. ашсатага, 2 напълно възрастни и 8 отъ 
срЪдна възрасть. 

6. При Аязмото на с. Малка Кокарджа: на 30. [Х. 1937 г. 
— 4 гжсеници на ЗФапит шетит. . 

7. Изъ овощната градина на Сесъ-Севмесъ:: на 28. УП. 
1932 г. една ср$дно възрастна гжсеница, отъ която на 14. УШ. 
с. г. излЪзоха паразитни мухи-тахини. 

Всички тия събрани презъ августъ и септемврий месецъ. 
гжсеници се заравятъ дълбоко въ земята презъ втората по- 
ловина на месецъ октомврий и се превръщатъ тамъ въ едра 
черно-кафява какавида. Отъ тая какавида излиза пеперуда 
на следната пролЪть, презъ началото на месецъ юний. Ако. 
какавидитЪ биватъ държани въ неотоплена и суха стая тЪ. 
много лесно загиватъ презъ зимата. Зимната фаза на кака- 
видата трае около 210 дни, а лЪтната фаза около 30 дни. 

ЗтегниВи$ ацегси$ ЗЫ. (78). — Тая въ България 
рЬдка пеперуда изглежда, че въ Варненския край е доста. 
разпространена, обаче трЪбва специално да се търсятъ ней- 
нитЪ гжсеници, които се хранятъ съ листата на джбъ. Гхж-. 
сеницитЪ най-често се намиратъ по джбови храсти (особено. 
Ошетси$ реаипсшаа.) и по уединени джбове въ покрайнинит В 
на горитЪ. Когато гжсеницитЪ сж високо по дърветата, *то- 
гава за тЪхното присжтствие тамъ свидетелствуватъ едритЪ 
черни екскременти, които намираме нападали по земята около 
дървото. Самата пеперуда попада много р%Ъдко за наблю- 
дение; изглежда, че тя не отива да смучи сладъкъ сокъ отъ 
цвЪтоветЪ, както това правятъ нЪкои отъ другитЪ видове 
сфингиди (вижъ по-долу при 5рИпх 1815171). Една стара вече 
окжсана пеперуда е била намфрена денемъ на 5. УП. 1936 г. 
при Пейнерджикъ, а една друга съвършено прЪсна женска, 
въ Евксиноградския паркъ на 18 май 1928 г.; главния сезонъ 
на хвърчене е първата половина на месецъ юний. 

Уловената въ Евксиноградъ пеперуда снесе яйца на 09. 
май, а отъ тЪхъ излЪзоха гжсенички на 12. У]. с. г. (яйчна 
фаза 14 дни); тия гжсенички бЪха хранени съ млади листа 
отъ джбъ, ТЪ бавно нарастваха и станаха възрастни къмъ 
срЪдата на месецъ юлий; заровиха се въ земята между 14 
и 27 юлий с. г., а отъ какавидитЪ излЪзоха пеперуди на 
23. УТ. до 3. УП. следната 1929 г. (какавидна фаза около 
350 дни). Това отглеждане показва, че пеперудата, както и 
гжсеницата се появява само веднажъ въ годината (само едно 
лЪтно поколЪние). 

ГжсеницитЪ на Зтегиёйиз диегсиз сж били намирани 
изъ околноститЪ на Варна въ следнитЪ мЪста: 
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1. На самото било на Ташлж-тепе: 2 гжсеници по дж- 
бови храсти на 26. УП. 1936 г.; други 3 възрастни гжсеници: 
пакъ тамъ на 2. УШ. с. г. 

2. Въ дерето при Пейнерджикъ: по джбови храсти на 
9. УИ. 1936 г. намфрени 4 гжсеници; пакъ тамъ на 16. УШ. 

_ събрани още 5 възрастни гжсеници. 
3. По Джанаваръ-тепе: на не високи` джбови дръвчета. 

на 26. УШ. 1936 г. 1 възрастна гжсеница и на 8. [Х. с. г. 
две въ последна фаза на развитие. 

_ Обикновено се намиратъ само едри, до 10 см. дълги, 
възрастни вече гжсеници и то поради това, че малкитЪ бле- 
дозелени гжсеници много мжчно се забелфзватъ върху дх- 
бовитЪ клончета. Карножицки е търсилъ не само гжсеницитЪ. 
на тая рфдка пеперуда, но и нейнит$ какавиди, които ле- 
жатъ заровени (на 3 до 5 см. дълбочина) при основата на 
стари джбови дървета. Търсенето на какавидитЪ трЪбва да 
стане презъ късна есень или презъ зимата, като се рови 
почвата около старит$ джбове. При търсенето на тия кака- 
види сх били направени следнитЪ констатации: 

1. Искаме ли да намфримъ какавидитЪ трЪбва да избираме 
такива стари дървета, които сж разположени въ покрайни: 
нитЪ на гората или пъкъ усамотени дървета срЪдъ горски 
поляни; тежката женска пеперуда вЪроятно има нужда отъ 
просторъ, за да може да облита наоколо дърветата, по които. 
ще снесе своитЪ яйца. 

2. КакавидитЪ намираме, като ровимъ земята при осно- 
вата на дънера, и то главно тамъ дето почвата не е много. 
твърда; пон$кога какавидитЪ се намиратъ и не далече отъ 
дънера (на половинъ до 1 м. далечина) въ основата на 
храсти растящи близо до дървото. 

9. Възрастната, готова за хрисалидиране гжсеница, ко- 
гато слЪзе отъ дървото, за да се зарови въ земята, търси 
около дънера почва, която не е много твърда; нейната спо- 
собность да рови не е голЪма, защото тя нЪма специални 

_ органи приспособени за ровене. Най-често тя обича да се за- 
равя въ купчинитЪ отъ стърготини („дървоточина“), които 
сж изпадали изъ ходоветЪ на едри дървогризащи ларви 
отъ колеоптери (Гисапиз, Сегатбух) и отъ С055и5$ с055и$. 
Тия стърготини оставатъ да гниятъ найчесто между ста- 
ритЪ корени (тия които се показватъ надъ земята) и тука 
образуватъ мека, лесно ровяща се хумусна пръсть. Въ тая 

 пръсть най-често обичатъ да се заравятъ гжсеницитЪ, и за- 
това тамъ трЪбва особено да ги търсимъ. 

4. Гжсеницата се заравя на 3 до 5 см. дълбочина и тука 
прави кухо продълговато легло (гнфздо), до 8 см. дължина; 
вжтрешнитЪ стени на това затворено отъ всички страни 
легло сж гладко изравнени и измазани вЪроятно съ плюн- 
ката на гжсеницата. Леглото е лесно трошливо и затова 
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трЪбва внимателно да копаемъ, и щомъ н$кжде пръстьта 
пропадне и се отвори малка дупка трЪбва да знаемъ, че това 
е гнЪздото въ което е вложена какавидата. Нея трЪбва 
внимателно да извадимъ, за да не я повредимъ. 

5. Тамъ дето откриемъ едно легло на какавидата, тамъ 
има най-често и второ и трето легло, въ близость до пър- 
вото; това се дължи на обстоятелството, че около дънера 
обикновено н$ма много подходящи мЪста (ровка пръсть), въ 
която гжсеницитЪ да могатъ да се заровятъ. ГжсеницитЪ 
отъ всЪко ново поколение трЪбва да използуватъ все едни 
и сжщи мЪста край дънера. Ако намфримъ остатъци отъ 
миналогодишни какавиди или гнЪзда, тогава можемъ да бх- 
демъ сигурни, че наблизо до тЪхъ ще да има и нова прЪсна 
какавида. 

6. На 3 пжти сж били намирани по 2 какавиди въ едно 
и сжщо легло; изглежда, че най-напредъ едната гжсеница е 
направила леглото и се е превърнала тамъ въ какавида, а 
следъ това е дошла втора гжсеница, пробила е затвореното 
легло, навлЪзла е вжтре, разширила го е и се е превърнала 
въ какавида до първата, въ едно общо гн$здо. Въ тия по- 
следнитЪ 2 случая. бЪ пропуснато, за жалость, да се види. 
дали дветЪ какавиди събрани въ | гн$здо не сх били отъ 
различенъ полъ (мжжка и женска), каквито случаи има на- 
блюдавани и описани при други видове пеперуди отъ семей-_ 
ството на копринопредитЪ (Воты«аае). 

Ако ентомолога се води отъ гореописанит$ специални 
условия, той може лесно да нам$ри какавидитЪ на тоя инакъ 
р5дъкъ въ България видъ вечерна пеперуда. 

ЗтегиВи$ рарий 1.. (795). — ГжсеницитЪ на тополо- 
вата вечерница сж намирани често по бЪлитЪ и черни то- 
поли край Варненското езеро. Възрастни гжсеници сж били 
намирани при Максуда на 24; УШ. 1940, на 25. УШ. 1955, на. 
29. [Х. 1936 и на 21. Х. 1936 г. На последната дата гжсени- 
цата е била намЪрена да се храни съ листа на черна_топола 
и заедно съ нея сж били събрани на сжщата дата 2 гжсе- 
ници отъ ЛМоодота 2егас и 1 оть Рузюаета рёета. Гжсени- 
цата, докато е малка, се доста мжчно намира, защото бЪло- 
зеления й цвЪтъ силно имитира цвЪта на тополовитЪ листа; 
най-често намираме възрастни вече гжсеници, чиято тежина 
ги издава върху тънкитЪ тополови клонки. 

СпоменатитЪ по-горе, събрани презъ края на августъ. 
месецъ гжсеници, принадлежать на ЛЪтното поколение пе- 
перуди (които хвърчатъ презъ края на юлий и началото на 
августъ); тия гжсеници се заравятъ въ земята, за да се пре- 
върнатъ въ какавиди, въ края на августъ и началото на 
септемврий месецъ, а отъ тЪхъ излизатъ пеперуди чакъ о 
презъ пролЪтьта на следната година. — Но не всички какавиди` 
оставатъ да лежатъ отъ августъ чакъ до идната пролЪть; 

| 
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въ нЪкои случаи, още презъ септемврий месецъ, изъ н$Ъкои 
отъ какавидитЪ излизатъ есенни пеперуди (3-то поколЪние) 
и ТЪ даватъ едно ново поколЪние, гжсеницитЪ на което 
срЪщаме много късно наесень; такава е горепоменатата гх- 
сеница намфрена при Варненското езеро на 21. Х. 1936 год. 

За да пояснимъ тоя последния случай на развитие ще 
споменемъ едно отглеждане извършено въ Евксиноградъ 
презъ 1929 год.: малкитЪ гжсенички се излюпиха отъ яйца 
на 2. УШ. 1929 г., гжсеничкитЪ се храниха съ листа отъ 
трепетлика и се заровиха. въ земя, за да се превърнатъ въ 
какавиди, на 20. до 21. УШ. с. г.; отъ полученитЪ при това 
отглеждане 30 какавиди, само отъ 9 излЪзоха пеперуди още 
сжщата есень на 10. до 22. [Х. с. г., а всички останали ка- 
кавиди (на брой 21) останаха да презимуватъ и дадоха пе- 

‚ перуди чакъ презъ май следната 1930 год. 
ПеперудитЪ, които излизатъ презъ май месецъ (отъ 

презимували какавиди) снасятъ, веднага следъ оплодяване, 
бледо-зелени, почти кълбести яйца, като ги лепятъ по дол- 
ната повръхность на листата; отъ тия яйца се излюпиха 
гжсенички следъ 15—20 дни (Евксиноградъ: снесени 20 май 
‚1919 — излюпени 7 юний 1919); гжсеничкитЪ се превърнаха 
въ какавиди къмъ 10. УП., а отъ какавидитЪ излЪзоха пе- 
перуди на 2. УШ. сжщата 1919 г. Какавидната фаза на това 
лЪтно поколЪние е траела значи само 23 дни. 

ЗтегиЕВи$ осеПажа [Г.. (726). — ГжсеницитЪ на вечер- 
ното пауново око сж били намирани много пжти изъ окол- 
ноститЪ на Варна и то винаги по върбови храсти и дървета. 
Находища, въ които сж били намирани тия гжсеници сх: 
1. Край Варненското езеро, на 25. УШ. 1935, 28. УШ. 1935 и 
22. 1Х. 1940 (3 екземпляра при Максуда). — 2. На Джанаваръ- 

_ тепе, по върбови клонки, на 8.[Х. 1935 г. — 3. При Аязмото 
въ с. Малка Кокарджа на 1. Х. 1940 г. 

Освенъ презъ августъ и септемврий месецъ, гжсеници 
_сж били намирани и презъ юлий; такава една гжсеница на- 
м5рена на върба край езерото на 16. УП. 1933 е направила, 
заровена въ земята какавида, на 20. УП.; а отъ какавидата 
е излЪзла пеперуда на 13. УШ. сжщата 1934 г. (какавидна 
‘фаза 24 дни). 

° ГжсеницитЪ, които сж били намирани презъ августъ и 
септемврий сж се заравяли въ почвата презъ втората поло- 
вина на септемврий. месецъ, тамъ сх останали да зимуватъ 
като какавиди, а пеперуди СЖ се излюпвали отъ тЪхъ на 

_следната пролЪть-презъ месецъ май. 
Зтеги Виз {Шае [.. (730). — Липовата вечерница е 

една сравнително по-рЪдко ср$щаща се пеперуда въ Вар- 
ненската околность. Подъ единъ старъ брЪстъ ((/Лтиз$ сат- 

- рез!/15) въ мъЪстностьта „РупитЪ“ е била намЪрена една 
туку що заровила се въ земята гжсеница; тя се е превърнала 
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въ какавида на 19. УШ. `1932 г. ае дала пеперуда на след- 
ната пролФть 1933 год. на 8 май (какавидна фаза 262 дни). 
— Друга една гжсеница, намЪрена въ Евксиноградския паркъ. 
да се храни съ листа отъ липа, се е превърнала въ какавида на 
15. УШ. 1928 г., ае дала пеперуда на 20 май следната година: 
(какавидна фаза 284 дни). — ПеперудитВ излЪзли, презъ май` 
месецъ, отъ презимували какавиди, принадлежатъ на първото- 
прол$Зтно поколЪние; тЪ снасятъ яйцата си по листа отъ липа 
или брЪстъ презъ май месецъ, а тъхнитЪ гжсеници намираме- 
презъ юний месецъ. Една такава гжсеница, намфрена въ 
Евксиноградския паркъ, се превърна въ какавида на 1. УП.. 
1930, а даде пеперуда на 21. УП. сжщата година. Какавид- 
ната фаза на лЪтното поколЪние трае значи само около 20: 
дни, а на есенното — 260 до 280 дни. 

Какавиди сж били намирани зимно време и при ро- 
вене при основата на стари брфстови дървета; тия какавиди: 
сж плитко заровени въ земята или пъкъ лежатъ на повръх- 
ностьта, подъ нападали сухи листа, които сж споени, въ. 
видъ на гнЪздо, съ И нишки изплетени отъ гжсе- 
ницата. 

ЗрЫтх Наи$ {1 [.. (734). — ГжсеницитЪ сж били на- 
мирани нфколко пжти въ Евксиноградския паркъ по расте- 
нията Зу’теа, Эигеа и ШЛеиятгит. Въ мЪстностьта „Чаира“ 
сж били уловени на 6. УШ. 1938 г., нощно време, две пепе- 
руди, които сж облитали цвЪтоветЪ на растението Заропата. 
о]Истай$. Сжщата нощь сж били уловени на това растение 
нЪколко екземпляри отъ сфингидитЪ Ргоюрагсе сопооий,. 
ДейерйИа епрйогбще и 7 екземпляри Дейерй. Ипежа Поот- 
иса. ЦвЪтоветЪ на баропайа се посЪфщаватъ лЪтно време. 
много силно отъ разни видове сфингиди; така на 31. УП. 
1938 г. презъ нощьта сж били уловени: 2 Ргоюрагсе соп-. _ 
оомчий, 1 Регоеза ефепог, 6 ОеЦерйЙа епрйогМае и 5 Ое1- 
[ерй. Ппеа Поогшса. Казаното растение, съ своитЪ съдър- 
жащи нектаръ цвЪтове, привлича не само сфингидитЪ, но и 
много други нощни пеперуди, като напр. 487015 Лас та, 
А2тоН$ гешеега, Аютой$ рогоарша, Глашйоеса ДИетатта 
и други. Цъвтенето на баропайа трае отъ срЪдата на юлий 
до началото на августъ месецъ; презъ прол$тьта, когато. 
това растение не цъвти, тогава сжщитЪ пеперуди (въ про- 
лЪтнитЪ си покол$ния) обичатъ да посещаватъ цвЪтоветЪ 
на $Иепе Пайса и на [Гошсега, а по-слабо на $Иепе пшап$ 
и $Иепе тПНаёа. | 

РеЙерпИа да!и Кон. (745). — Тая вечерна пеперуда. 
е една отъ най-рЪдкитЪ въ България; до недавна не бЪ още 
сигурно установено, че тя се срЪща въ нашата страна.! 

1Вижь Бурешъ-Туле шко въ, 1930 г., стр. 165, долу забележ- т 

ката; сжщо и Бурешъ, Известия на Бълг. ентомол. дружество, кн. 

ХЬ 1940 г., стр. 546. 
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Днесъ обаче сж познати вече 4 сигурни екземпляри отъ тая: 
пеперуда, и тия екземпляри сж запазени въ Царския есте- 
ствено-исторически а ТЪ сж ловени въ следнитЪ мЪста: 
и на следнитЪ дати: 1. презъ есеньта на 1929 г. при Варна 
(отъ Н. а 2. въ града Варна на 21. УШ 1932 г. 
(сжщо отъ Н. Карножицки); 3. въ манастиря Св. Константинъ 
при Варна на 20. УП. 1939 г. (отъ П. ДрЪнски)и 4; при гара 
Костенецъ на 10. УП. 1909 г. (отъ Б. Бахметьевъ). Единъ. 
5-ти екземпляръ е билъ уловенъ въ старитЪ Варненски гро- 
бища на 19. УШ. 1936 г. (сжщо отъ Н. Карножицки). Пър-. 
виятъ екземпляръ е билъ уловенъ въ дерето северно отъ 
Варненския централенъ затворъ, нощно време, по цвЪтоветЪ 
на заропайа о]ПстаЙ$. При Варна е била намфрена и гх- 
сеницита на тоя р5дъкъ видъ въ м5стностьта „Чаира“ на 
23. УМЦ. 1939 г.; тя се е хранила съ листата на ЕрИобит 
этапа Йога. Гжсеницата се е превърнала въ какавида на 
2. УШ. с. г., ае дала пеперуда на 27. УШ. сжщата 1939 г.; 
какавидната фаза на това второ покол$ние е траяла значи 
само 25 дни. Какавидната фаза на първото поколфние пепе- 
руди вЪроятно презимува. Гжсеницата на Дейерй. гаЦи много 
прилича на тая на Дей. Ппежща Поогщса, обаче е по черно- 
зелена, съ малки очни жъьълти петна отъ страни на тЪлото, 
на всЪки сегментъ по едно такова петно; главата й е сива, 
не червена; по гърба нЪма червена линия, както това е у 
Дейерй. Ппеа Гоотиса и у Дейерй. епрйо’Мае. 

РеЙерпЦа еирпогЫае [.. (749). — Въ развитието и био- 
логията на тоя видъ има още доста загадки, които ще мо- 
гатъ да бждатъ разяснени /само чрезъ отбелязване на мно- 
жество отглеждания, извършени въ разни мЪста на България. 
Въ мЪста съ различно топълъ климатъ тая пеперуда се по- 
явява въ различно число генерации презъ годината. Така, 
въ високи планински мЪста, напр. въ Чамъ-кория (Рила пл. 
на 1350 м. надморска височина) тоя видъ се появява презъ 
годината само въ едно поколЪние или пъкъ въ непълни две 
поколЪния; въ други низко разположени мЪста тя редовно 
се появява въ 2 поколфния: презъ май и презъ августъ. Въ 
топли, южни мЪста, каквото е Варна, тя се появява и въ 
едно трето поколЪние презъ края на септемврий или нача- 
лото на октомврий.! При Варна сж били намирани гжсеници 
на следнитЪ дати: 

1. На 18. УШ. 1932 г. въ старитЪ варненски гробища, 
дето сх били събрани 2 възрастни и 4 малки гжсенички. 

2. На 21. УШ. 1933 г. при с. Малка Кокарджа — 1 гж. 
сеница; а на 27. УШ. нови 9 гжсеници. 

3. На 4. [Х. 1938г. по пжтя отъ казармата за с. Ке- 
стричь — 30 малки гжсенички.. 

1 Вижъ Бурешъ - Тулешковтъ, 1930 г., стр. 164. 
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4. На 4. Х. 1937 г. при Езерото, по насипа на жел$зо- 
пжтната линия — 6 гжсеници. Всички тия гжсеници сж се 
хранили съ обикновена млЪчка — Бирйо’Яа сураг15$а$. Съ- 
браната на 4.Х. гжсеница принадлежи вЪроятно на едно 
-3-то поколЪние. 

ПеперудитЪ, сж били ловени въ Варна главно презъ а 
‚сезона: презъ май и презъ августъ —септемврий. На 3. и 6. УШ. 
1938 г. сж били ловени нощно време, въ мЪстностьта „Чаира“, 
по цвфтоветЪ на Заролайа, нЪколко екземпляра заедно съ. 
други сфингиди (Р/оюратсе сопооиЙ и Оей. Поогтса), а 
на 19. УШ. 1936 год. въ старитЪ варненски гробища пакъ 
нощно време, по цвЪтоветЪ на [аи и$ сж били уловени 
2 пеперуди, заедно съ р$дката ДейЙерйЙа вай. 

РеНерНИа Нпеа&а Нуогшса Езр. (752). — Въ околно- 
ститЪ на Варна тая пеперуда се срЪща доста начесто; 
е по-топлолюбива отъ ДеПерй. еирйо’Мае. Появява се, вЪ: 
роятно, въ 3 покол$ния презъ годината. Презимуватъ кака- 
видитЪ. Пеперуди сж били ловени надвечерь и презъ нощьта 
въ следнитЪ мЪста: _ | 

1. При нощна екскурзия край Варненското езеро при 
Пейнерджикъ, на 16. У. 1936, по 5Иепе паЙса, уловена 1 пе- 
перуда, заедно съ /1атйоема Пёетатта. 

2. Въ старитЪ варненски гробища, на 8. У1. 1937, сжщо 
по 5Иепе ПаЙса една пеперуда. 

3. Въ мЪстностьта „Чаира“, на 28. \П. 1936 вечерь, по. 
цвЪтовет$ на аромата, уловени 2 пеперуди; на 31. УП. пакъ 
тамъ 5 екземпляра заедно съ 1 Регоеза г/репо!, 2 Ргогорагсе 
сопооюий и 6 Дей. еирйог’Мае; на 6. УШ. пакъ тамъ по 
баропайа 7 екземиляра Доотшса и. много еирйо’Мае и соп-_ 
оомий; на 20. УШ. 1938 — 1 пеперуда. 

4. Въ Евксиноградъ пеперудата е била ловена на 20, Х. 
1935 ина. 19. У. 1998. 

ТрЪбва да отбележимъ, че презъ прольтьта цвфтоветЪ 
на 5Иепе Пайса сж особено обични за пеперудитЪ на раз- 
нитЪ сфингиди, а презъ късно лЪто тия пеперуди предпочи- 
татъ Заропата. 

РЕегодоп ргозегр!та 1.. (765). -- Тая малка красива, зе- 
‚лена сфингида е била въ България много рЪдко наблюдавана _ 
отъ ентомолозитЪ; сжщо и въ Варненско много на рЪдко 
сме имали вьзможность да наблюдаваме пеперудата. Затова. 
пъкъ много на често сме наблюдавали нейната чудновата 
едра гжсеница, която се храни съ листата и цвЪтоветЪ на 
растящото по мучурливи мЪста едногодишно растение’ вър- 
бовка ЕрИоршт игзиит 1. (= „ЕрЙоВ. атап Йога“). 

Гжсеницата се ясно различава отъ гжсеницитЪ на всички _ 
други сфингиди по това, че на задния край на тЪлото си 

нЪма „рогче“, а вмЪсто него има едно плоско, кржгло, твЪърдо_ а 
и лъщиво хитинено дискче, което по цвЪтъ напомня „змий- = 
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ско око“. Съ това своеобразно „очно петно“, съ своето най- 
често кафяво, изпъстрено като змия т$ло, изгледътъ на тая: 
гжсеница има наистина нЪщо змийско. 

Искаме ли да намфримъ гжсеницитЪ на тая рЪдка сфин- 
гида, трЪбва да търсимъ най-напредъ растението, съ което` 
тЪ се хранятъ именно, ЕрИойит итгзшит. Това до 11/. м. ви- 
соко, многогодишно растение расте изъ мочурливи мЪста, а 
особено обилно го ‘има изъ дълбокитЪ мочурливи дерета, 
прокопани отъ малки рЪкички, които се вливатъ направо въ 
морето. Въ тия дълбоки дерета, даже и презъ горещи и 
сухи лЪта, все още има влага и е кално; често пжти поради 
кальта и поради силното обрастване съ ЕрЙобшт, човЪкЪъ 
съ мжка си пробива изъ тЪхъ пжть. Въ такива дерета, презъ 
юлий месецъ, най-често може да намфримъ гжсеницитЪ на. 
Руегог. ргозегрта и то често заедно съ гжсеницитЪ на сжщо 
така много рЪдката сфингида Регоеза ерепог. ГжсеницитЪ 
и на двата вида се хранятъ съ едно и сжщо растение, обаче, 
вториятъ видъ е винаги по-р$дъкъ отъ първия. Ето мЪстата, 
въ които сж били събирани чудноватитЪ гжсеници на рго- 
5егрта отъ Н. Карножицки: 

1. Въ дерето задъ „Карантината“ на 29. У]. 1936 е било 
намфрено едно яйце залепено за долната повърхность на. 
листо отъ ЕрИойит, заедно съ него сж намфрени и около 
20 малки, туку що излюпени, зелени гжсенички, които сж. 
гризЪли само паренхима на листото, т. е. сж само скелети- 
рали листата. На сжщото мЪсто по-късно сж били намирани 
по-възрастни гжсеници, които се хранятъ вече съ цЪли листа 
и съ цвфтове; такива сж били намирани на следнитЪ дати: 
19. УП. 1935 — 35 ргозегрта и само една дребна е/репог; 
на 30. УП. 1936 — 6 ргозегрта и нито една ерепог; на Т. 
УШ. 1931 — 5 ргозегрта; на 18. УШ. 1935 — 12 РЕ 
и 6 дребни е[репог. 

2. Въ мЪъстностьта „Чаира“, въ О дере: на 4, 
УТ. 1936 сж били събрани пакъ по Ерйойит 35 малки гж- 
сенички отъ ргозегрпта и 2 малки отъ @репог ; на Т. УП. с. г. 
— Сср$Ъдно голЪми гжсеници; на 26. УП. — 1 гжсеница; на. 
18. УШ. сх били събрани 11 гжсеници, отъ които 6 полувъз- 
растни (3—6 см. дълги), а останалитЪ 5 сх били напълно въз- 
растни (до 8 см. дълги). — Две години по-късно въ сжщото. 
влажно дере сж били събрани: на 26. \1. 1938 — 4 малки гжсе- 
нички ; на 8. УП. с. г. — 25 възрастни; на 21. УП. — 21 отъ 
разни възрасти (и 2 е/репог); на 31. УП. нови 4 възрастни 
гжсеници (и 10 едри е/репог). На следната 1939 година пакъ. 
на сжщото мЪсто сж били събрани: на 2. УП. — прЪсно излю-- 
пени малки гжсенички, а на 12. УП. с. г. нови 10 малки гх- 
сенички и 1 неизлюпено яйце. 

5. Въ мЪстностьта „Гюндюза“, при долната чешма, _сж 
били събрани на 5. УП. 1936 — 16 гжсеници, сжщо така по. 
ЕрЙобшт. 
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4. Въ дерето при ИоиНерНИЕЕ на 5. ми. 1936 10 гж- 
сеници ргозегрта и 1 е1репог; на. 12, УЦ. с. г. още 20. 

5. По „Ташлж-тепе“ на 96, УП. 1936 — 9 гжсеници. 
6. Въ дерето северно отъ централния затворъ: на 8. 

УП. 1936 —3 гжсеници отъ срЪдна възрасть; на 9. УШ. 1932 
— 5 гжсеници; на 18. УШ. 1934 — 4 възрастни. 

7. Въ дерето при с. Малка-Кокарджа на 22. УШ. 1935 
— 22 гжсеници отъ различна възрасть. 

8. Подъ старитЪ Варненски гробища, край морския брЪгъ, 
пакъ по ЕрИойшт, на 18. УШ. 1932 събрана 1 малка гжсе- 
ничка, която смЪни кожата си на 19. УШ. и стана зелена съ. 
черни петна. 

Ако искаме съ сигурность да намфримъ гжсеницит на 
‘ргозегрта въ споменатитЪ мЪстности, не трЪбва да забра- 
вяме и обстоятелството, че възрастнитЪ гжсеници, презъ 
деня, когато грЪе силно слънцето, не оставатъ върху расте- 
ниёто, а се криятъ по земята при самитЪ стъркове. Особено 
обичатъ силно влажни и кални мЪста, дето се криятъ въ. 
вдлъбнатини по почвата или даже въ дупкитЪ (отчасти из- 
пълнени сь вода) образувани: отъ отпечатването на копита 
отъ добитъкъ, който е минавалъ тамъ. Тия възрастни гжсе- 
ници, чакъ следъ объдъ къмъ 5—6 часа, се покачватъ от- 
ново върху растенията. ДребнитЪ гжсенички обаче намираме 
презъ ц$лия день върху растенията. 

Отъь горепосоченитЪ дати, презъ които сж намирани гх- 
сеницитЪ, ясно проличава, че млади гжсенички и яйца се 
намиратъ въ края на юний, а най често въ началото на юлий 
‘‚месецъ; а най-много възрастни гжсеници намираме въ нача- 
лото на августъ месецъ, обаче и презъ срЪдата на августъ 

_ все още намираме и гжсенички отъ млада или срфдна въз- 
расть. Това явление може да си обяснимъ съ обстоятел- 
ството, че пеперудитЪ на тая сфингида хвърчатъ продължи- 
телно време (отъ май чакъ до августъ) и презъ всичкото’ 
това време продължаватъ да снасятъ своитЪ яйца; тЪ изли- 
затъ отъ какавидитф сжщо така презъ най-различно време, 
отъ месецъ май чакъ до юлий. 

ВъзрастнитЪ гжсеници сж най-често тъмни, кафяво- 
зелени. МалкитЪ гжсенички обаче сж свЪтло-зелени; такива_ 
ТЪ оставатъ чакъ до 3-то си събличане, следъ което ста- 
ватъ тъмни. Има обаче случаи, когато гжсеницата. запазва 
зеления си цвЪтъ презъ цЪлия си животъ, обаче тия случаи 
сж рЪдкость. Заради това понФкога намираме, на едно 
и сжщо м$сто, възрастни гжсеници отъ които едни сж 
тъмно-кафяви, а други (по-малко на брой) сж зелени; разли- 
ката между тия два главни типа гжсеници е толкова голЪма, 
че на първо време ентомолога мисли, че има работа съ два 
различни вида гжсеници. Сжщото явление на диморфизъмъ 
или даже на полиморфизъмъ сме наблюдавали и у гжсени- 
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щит на мъртвешката глава Асйегопйа @горо$. НейнитЪ гж- 
сеници въ Варненско имать: или ясно жьлтъ цвЗтЪъ (сь синъ 
грьбъ и кафяви наклонени линии отъ сграни), или тъмно- 
кафявъ (сиво изпъстрень), или ясно зеленъ; има и преходи 
‘между тия различни типа на очв$тяване. На какво се дължи 
тоя полихроизъмь не може още съ положителность да се 
каже; дали у ргобегута той е въ врьзка сь полътъ, това 
ще трбва да покажать бждещи наблюдения. | 

Преврьщането на гжсенициг5 въ какавиди става най- 
‘често въ периода между 15. и 30. августъ. ГжсеницитЪ се 
заравятъ презъ това време дълбоко въ почвата и тамъ се 
‘'преврьщатъ въ какавиди, които оставать да зимуватъ чакъ 
до следната година и давать пеперуди презъ май и юний 
месецъ, а понфкога и много по-късно. Едно второ поколЪние 
‘никога не е било наблюдавано. Въ сбирката на Н. Карно- 
жицки има запазени екземпляри излюпени на следнитЪ дати: 
У: 19. \., ЗУ. И, 14. УЕ, А.М, 26: Уи 30.У1. Презъ 
това време женскитЪ снасятъ и своитЪ дребни, кьлбести, 
зелени яйчица, които сж залепени най често по долната по- 
‘върхность на листата и отъ тия яйчи‘а излизатъ малкитЪ 
гжсенички следъ 8—11 дни. | 

ГжсеницитЪ може да отглеждаме на затворено въ ка- 
‚фези или стьъклени буркани много лесно. Въ Евксиноградъ 

° ние ги хранихме освенъ съ ЕрИойит още и съ Руёйтт 
зайсата, която расте сжщо така по влажни м5Ъста. Гжсени- 
цитЪ не искаха обаче да ядатъ листата на Рисйза, съ която 
много успЪшно се отхранвать гжсеницитЪ на Регоеза ерепог, 
които сме събрали заедно съ тия на Рёегог. ргозегута. Ко- 
‚гато гжсеницата е вече напълно израсла (цЪлото развитие 
на гжсеницата трае 20—25 дни) тя престава да се храни и 
почва безпокойно да ходи по дъното на буркана или кафеза ; 
това е признакъ, че тя търси мЪсто да се превърне въ ка- 
‚кавида. Такива „скитащи“ гжсеници трЪбва да отдЪлимъ отъ 
‚другитЪ и да ги поставимъ въ сандъкъ на дъното на който 
има 20—30 см. пласть отъ рохкава мокра пръсть. Поставена 
тамь гжсеницата продължава безпокойно и продължително 
време да странствува, като ту се заравя въ земята, ту пакъ 
излиза на повръхностьта. Гова безпокойно странствуване трае 

‚ -обикновено 3—5 дни, а нЪкога и повече, безъ гжсеницата да 
се спре и да се превърне въ какавида; презъ това време тя 
‘изгубва близо една трета отъ своето тегло, сбръчва се, става 
‘МНОГО ПО-малка, изцапва се съ каль и често пжти силно из- 

_`тощена остава да. лежи върху почвата безъ да може да се 
превърне въ какавида. Какво удобно мЪсто тя търси презъ 
това време, ние не можахме съ сигурность да установимъ; 
изглежда, че тя търси главно дълбока и силно влажна почва, 
‚а може би че тя, изобщо, има нужда отъ усилено движение 
преди да се превърне въ какавида. Много ентомолози при 
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отглеждането на тая гжсеница сж се ср5щали съ сжщитЪ- 
тия мжчнотии при приютяването на възрастната гжсеница, 
за да направи тя на удобно мЪсто своята какавида. 

Гжсеницата се заравя обикновено дълбоко въ земята ;. 
тамъ тя образува около себе си празднина (гнфздо), загра- 
дена съ по-твърда пръсть вфроятно слепена съ нейнитЪ со-- 
кове. Въ това гнЪздо гжсеницата остава сжщо така продъл- 
жително време (6—8 дни) неподвижна, докато най-после. 
съблича кожата си и става на какавида. Какавидата лежи. 

въ земята отъ края на`августъ месецъ чакъ до юний след- 

ната година. Искаме ли да запазимъ какавидитЪ отъ изсъх- 
ване, трЪбва често презъ зимата да намокряме почвата съ. 
вода, но сжщевременно да внимаваме да не се появи мухълъ- 

около какавидата. 
ИзвършенитЪ отъ насъ отглеждания показватъ, че на- 

истина има само едно покол$ние презъ годината, макаръ че 
много често се е слагалъ въпроса дали нЪма и едно второ- 
непълно поколфние, какавидната фаза на-което да трае кратко. 
време презъ лЪтото, както това е напр. у Регееза ерепог. 

Регдеза ерепог [.. (759). — Както казахме при пре-- 
дишния видъ, гжсеницитЪ на тая красива розово-червена 
вечерница се срЪщатъ заедно съ тия на Рёегогоп ргозегута: 
и то върху сжщото растение `(ЕрНИойит итбшит.) и въ сж- 
щитЪ мЪста. МЪстноститЪ, въ които може да намЪримъ гх- 
сеницитЪ сж споменати при предишния видъ. Двата вида 
гжсеници си много приличатъ, както по цвЪтъ така и по- 
навици, обаче гжсеницитЪ на е/репог иматъ на края на тъЪ- 
лото си рогче, а. тия на ргозегипа нЪматъ рогче, а вмЪсто. 
него иматъ кржгло, окоподобно, хитинено дискче. 

Пеперудит$ ‘сме ловили вечерно време въ следнитЪ. 
мЪста: 

1. Въ Евксиноградския паркъ, на 22. У. 1928 г. 
. 2. Въ мЪстностьта „Чаира“, на 28. УП. 1936 г., 1 екзем- 

пляръ; на 31. УП. 1038 г. 2 пеперуди върху цвЪтоветЪ‘ на 
Заропайа о/ПстаЙ$ заедно съ Ро. сопооюий, ОеЦерй. еи-- 
рво’гбае и Оей. Поогщса. Пакъ на сжщото мЪ$сто и на сх- 
щата дата сж били събрани и 10 ср$дно гол$ми гжсеници. 
оть е/репог заедно съ тия на Рёегог. ргозегута. 

3. При с. Малка Кокарджа на 28. УП. 1940 г. — 2 пе- 
перуди. 

4. Подъ Франгата, недалечъ отъ Радиостанцията, уло- 
вена 1 пеперуда на 28. УШ. 1940 год., обаче, вече СТАВ и. 
опърпана. 

Въ сбирката на Царския природонаученъ музей въ. 
София има запазени екземпляри, ловени на следнитЪ дати: 
17.У\., 22.\., 23.У., 25. У., 28. УП. и 28. УШ. Тия дати показ-. 
ватъ, че тая пеперуда се .появява въ Варненско 2 пжти презъ- 
годината: веднажъ презъ май и втори пжть презъ края на — 
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юлий. Може би това второ поколЪние е само частично, т. е. 
само отъ една часть отъ какавидитЪ се излюпватъ пеперуди 
още сжщото лЪто, вмЪсто да презимуватъ и да дадатъ пе- 
перуди чакъ на следната година презъ май. Интересно е да 
се отбележи, че на 31 юлий 1938 г., заедно съ срЪдно-го-_ 
лЪми гжсеници сж били уловени и 2 пеперуди; едновремен- 
ното срЪщане и на пеперудитЪ и на гжсеницитЪ се дължи 
на обстоятелството, че пеперудитЪ отъ първото майско по- 
колЪние хвърчатъ продължително време и продължително. 
време снасятъ (на малки порции) своитЪ яйца. Отъ снесе- 
нитЪ най-напоследъкъ яйца се излюпватъ въ началото на: 
юлий гжсенички, които бързо нарастватъ, а презъ това време 
се появяватъ вече и пеперудитЪ на второто лЪтно поколЪние.. 
Сжщото явление е наблюдавано често у Дейерй Иа еирйогЫае.. 

Отглеждането на гжсеницата на Рег2еза ейрепог не е 
трудно и то може да бжде извършено по сжщия начинъ, 
както това на Рёегог. ргозегрта. ГжсеницитЪ на ерепог 
може много сполучливо да хранимъ съ градинското растение 
Еисйяа (обички); гжсеницитф лакомо се хранятъ и бързо 
нарастватъ. До 3-то събличане гжсеничкитЪ сж зелени съ 
2 окоподобни петна задъ главата, следъ това ставатъ черни, 
мраморно напетнени, съ 3 ясно забележими ‘„очни петна“ 
задъ главата; тия петна особено се проявяватъ, когато гх- 
сеницата е обезпокоена и заеме позата на „сфинксъ“. И при 
гжсеницитЪ на тоя видъ се срфща диморфизъмъ, както у 
ргозегрта; зеленитЪ гжсеници обаче сж рЪдкость. Изобщо 
взето, гжсеницитЪ на двата, срБщащи се заедно и на едно. 
и сжщо растение видове се много схождатъ, не само по на- 
чинъ на животъ, но и по външни белези. И на е/репог гж- 
сеницата преди да се превърне въ какавида странствува 
продължително време, а това затруднява силно хрисалиди- 
рането. Ако какавидитЪ не държимъ презъ-зимата на сту- 
дено, тогава пеперудитЪ излизатъ отъ тЪхъ много рано на 
пролЪть, даже и презъ зимата. ОтгледанитЪ въ Евксиноградъ. 
презъ августъ месецъ гжсеници се превърнаха въ какавиди 
на 2—6 септемврий 1935 г., а какавидитЪ държани въ София 
въ отоплена стая дадоха пеперуди на 1 януарий 1936 г. 

Масгод1о$$а ${еПа{агитт [.. (786).— Народното й название 
е „гължбова опашка“. Макаръ че принадлежи къмъ вечер- 
нитЪ пеперули, тя хвърчи денемъ и е една отъ най-обик- 
новенитЪ пеперуди въ Варненския край. Хвърчи презъ ц$лия 
топълъ сезонъ на годината, отъ най-ранна пролЪть до късна 
есень. Презъ зимата пеперудата се крие изъ кжщитЪ, хра- 
лупитЪ на дървета, изровенитЪ корени на храститЪ и пр. и 
тамъ остава да зимува. — Четири гжсеници сж били намф- 
рени на 31. УИ, 1932 г. на Ташлж-тепе по растението енювче, 
аайит; тЪ се превърнаха въ какавиди на 2. УШ., а дадоха 
пеперуди на 24. УШ. сжщата 1932 г. (какавидна фаза 22 дви) 

Известия_на Бълг. ентомологическо д-во, Кн. ХИ. 10 
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Въ колко поколЪния презъ годината се появява тая пеперуда 
не може съ сигурность да се каже; за да се установятъ 
поколфнията ще трЪбва да се предприематъ. р. по- 
следователни отглеждания.. 

Мофо4дотЕ!4Дае._ 

Р1сгапига упша 1. (785). — Въ Аспаруховия паркъ 
бЪха намЪрени на 19. У. 1940 г. 7 яйца, залепени по горната` 
повърхность на тополови. листа. Яйцата сх много характерни, 
полусферични, съ кестеняво-кафявъ цвЪтъ, съ бЪла точка 
на върха си и съ по-св$тълъ ржбъ при основата си; тЪ сж 
яко залепени по горната повърхность на листата. Отъ на- 
`мЪренитЪ яйца излЪзоха малки чудновати, снабдени съ дълги 
рогца, гжсенички на 29. \.—1. \1. с. г. (яйчна фаза 9 дни). 
ГжсеницитЪ съблЪкоха кожата си първи пжть на 2 юний, а 
втори пжть на 6 юний, следъ това т съблЪкоха още два’ 
пжти. кожата си на Э и 18 юний. — ГжсеницитЪ се превър- 
наха въ какавиди на 29.и 30. \1. 1940 г., а дадоха пеперуди 
на 15.— 24. [У. следната 1941 г. (какавидна ‘фаза около 295 дни). 
КакавидитЪ бЪха вложени въ легло издълбано въ кора на 
дърво; покривката на какавидата е много твърда и напълно 
замаскирана върху дървесната кора. Друга какавида, напра- 
вена на 29. \]. 1930 г. и държана въ отоплена стая, даде 
пеперуда презъ януарий 1931 г. ` 

Самата пеперуда попада на ентомолога по-рфдко отъ 
гжсеницата; пеперуди сж били ловени нощно време по лам- 
питЪ въ Сесъ Севмесъ на 14. У. 1936 г. и то заедно съ №- 
оаоша гер4а, Рйеояа йгетша, Г15реза и!а и $рИо5ота 
тешйаз#т. ПредишнитЪ години [.сгап. миша се сръщаше 
р$Ьдко изъ околноститЪ на Варна, обаче, отъ като почна да 
бжде залесяванъ Аспаруховия паркъ съ тополи, тамъ почна 
да се появява по-често, както тая така и други нотодонтиди. 

З{аигори$ Рад! [.. (786). — Чудноватата, кафява, съ 
издигнатъ на горе заденъ край гжсеница е била намЗрена 
въ Гюндюзката гора по джбъ (не по Раза опетаИ$) на 
9. УП. 1933 год. Тя 6 нападната отъ паразити и умрЪ на 
15. УП. с. г. Много начесто гжсеницитЪ ‘на тоя видъ боле- 
дуватъ и не могатъ да се превърнатъ въ какавиди. Заради 
това може би тая пеперуда е толкова рЪьдка въ България. 

Ехаегефа ша! ЭсВ!Ё. (789). — Пеперудата се появява 
въ Варна рано напролЪть презъ априлъ месецъ и силно се 
привлича отъ лампена свЪтлина. КакавидитЪ сж били нами- 
рани презъ зимата при основата на брЪстови дървета при 
търсенето какавидитф на тег. ИПЦае; тЪ се намиратъ 
обикновено почти до самата повърхность’ на' земята и сж 
вложени въ слабъ пашкулъ ВЕНЕ отъ слепени землени 
частички. 

/ 

№ 
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МофоЧопфа 21схас [.. (815). — ГжсеницитЪ сж били на- 
мирани въ мЪстностьта Максуда, край Варненското езеро, 
на 6. Х. 1935, на 21. Х. 1936 и на 29. 1Х: 1940, по клонкитЪ 
на бЪли тополи (РоршШиз аа). Заедно съ дветЪ гжсеници, 
събрани на 21. Х., сж били намфрени и2 гжсеници отъ Ру- 
гаега пота и 1 ОтЪ Ругаега сита. Освенъ съ листата на 
_топола тая гжсеница се храни и съ листа на върба ; въ Вар- 
ненско, обаче, тя по-често се намира по топола. Гжсеницата, 
съ своето чудновато тЪло и червено-кафявия си цвЪтЪ, много 
напомня изсъхнали, извити краища на тополови листа. — Са- 

`’ мата неперуда е била ловена на 21. [У. 1936, нощно време, по 
шосето отъ Сесъ Севмесъ за Карантината; времето тогава бЪ 
топло и облачно и освенъ №0. исгас бЪха уловени още: 
Огутоша споаша, Рйеояа (гетща, Моо4аоща фгераа, Ру- 
гаега сигиЦа и 5еща БИипата. — Намирането на гжсени- 
цитф презъ октомврий` месецъ показва, че тоя видъ въ Вар- 
ненско ще да се срща вЪроятно въ три покол$ния: първо 
презъ май; второ презъ юлий и трето` непълно презъ сеп- 
темврий. 

ГжсеницитЪ отъ това 3-то поколфние се срЬщатъ най- 
често върху млади издънки на бЪла топола (Роршиз аа), 
‘по-рЪдко на черна топола (Рори! из шота), а още по-рЪдко 
върху върба (бах). ГжсеницитЪ намирани по върба иматъ 
най-често типичната розова окраска съ червено-виолетови 
петна; а гжсеницитЪ отъ сжщия видъ, намирани по топола 
сж съвършенно други по окраска — тЪ иматъ еднообразенъ` 
сивъ цвЪТъ, съ кафяви сЪнки. И дветЪ разновидности на 
гжсеницитЪ даватъ, обаче, съвършенно еднакви пеперуди, 
които се излюпватъ (отъ презимувалитЪ какавиди) презъ_ 
месецъ априлъ на следната година. 

` Мобоопфа 4герЧа Езр. — Отъ тая рЪдка пеперуда, 
която въ България до сега`е била намЪрена само въ 2 на- 
ходища (въ Софийско), има запазени въ сбирката на Карно- 
жицки 2 екземпляра, излзли отъ какавиди на: 14.У. 1936 и 
15. ГУ. 1932. Две гжсеници сж били намЗрени по’джбови 
храсти въ Гюндюза на 19. \1. 1932.; едната ‘отъ’тЪхъе хри- 
салидирала на 22. \|. с. г. (другата е умрЪла). Какавиди сх 
били намирани презъ зимата при. основата на джбови дър- 
вета; т сж вложени въ доста здравъ ‘земенъ пашкулъ, `за- 
ровенъ на 1—2 см. дълбочина. 

РЕего$фота ра!р!та (.. (879). — Една гжсеница е била 
намфрена на върба при с. Малка Кокарджа на 21. [Х. 1940, 

‚а една пеперуда е била уловена нощемъ пакъ тамъ на’ 23.- 
М. ГГ. 

РЕЙорпога р!ит!дега Езр. (852). — о еперудить хвър- 
чатъ зимно време, привличатъ се силно отъ лампена свФт- 
лина. Ловени сж били на’ следнитЪ дати: 1. На 29. ХИ. 1931 

_въ Варненската крайморска градина заедно съ Сретаюоб1а 
` 
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ргитаа и ВЁ510оп Ипапа. 2. На 8. 1Х. въ Гюндюзката гора 
надъ Сесъ-Севмесъ, заедно съ ЕТораяег {апез 5, Гисшига 
стае Нутега реппайа и Гагепйа ашища (температура 
8—10°С). 3. На 3. ХИ. 1939 г. при Арапъ-чешме, заедно съ 
Нубегша аерюйапа, Спатаома бгитаа, Нуфегща аигап- 
Напа и Ат5омегух аезсшата. РЕПорй. ршпиоега се появява 
къмъ 6 ч. вечерь, по-рано отъ нея излиза Сйейтаё. бгитаю, 
а по-късно се появяватъ Нубегиа. ГжсеницитЪ сж били на- 
мирани презъ май месецъ на яворъ (Асег); тЪ сж се пре- 
връщали въ какавиди презъ края на сжщия месецъ, а сх 
давали пеперуди презъ есеньта (14. [1Х. 1931) и по-често 
презъ зимата (29. П. 1932). 

НорШе$ тИВац$ег! Е. (791). — Тая пеперуда е била 
намирана въ България до сега само въ околноститЪ на гр. 
Сливенъ. Въ Варненско е сжщо така рЪдка. Една гжсеница - 
е била намфрена на Ташлж-тепе по джбовъ храстъ (Оцегси$ 
реаипсшайа) на 2. УШ. 1931; тя се/е превърнала на кака- 
вида на 20. [Х. с. г., ае дала пеперуда на 6. УП. следната 
1932 г. Въ сбирката на Карножицки сх запазени 2 пеперуди 
съ дати: 16. \. 1936 и 6. УП. 1932. Тия 2 дати показватъ, _ 

2 че пеперудата се появява, вЪроятно, въ 2 покол$ния презъ 
годината. Какавидата получена отъ гжсеницитЪ на първото 
поколЪние не зимува, а се излюпва още презъ юлий месецъ. 
Пеперудата съ дата 6. У] е била уловена въ Варненската 
приморска градина (заедно съ р$дката пеперуда Огутоша 
споаща,), вечерно време, привлЪчена отъ свЪтлината на елек- 
трическитЪ лампи. _ 

Рваега Бисернао14е$ О. (859). — Отъ тая рЪдка пе- 
перуда ‘има запазени въ сбирката на Карножицки два екзем- 
пляри, етикетирани съ следнитЪ дати: 3. У[. 1931 и 29. У\1. 
1933. Една гжсеница е била намЪрена върху джбовъ. храстъ 
въ м5стностьта „Гюндюза“; тя се превърна въ какавида на 
8. Х. 1931, а дала пеперуда на 17. УП. следната 1932 г. (ка- 
кавидна фаза 280 дни). — Една какавида е била намЪрена 
при основата на старъ джбъ (въ сжщата м5$стность), заро- 
вена въ земята на 4. см. дълбочина и на 11/› м. далечъ отъ 
дънера1. 

Рудаега сигЕшШа [.. (866). — и на тая пепе- 
руда сж били намирани по тополови дървета край Варнен- 

1 Сжщата пеперуда е била уловена въ последно време въ 

Борисовата градина въ София, на 13. УП. 1941 отъ ученика-ентомологъ 

Лука Касжровъ. В въ сбирката на Царския естествено-исторически му- 

зей въ София се намира запазенъ 1 екземпляръ, ловенъ отъ Д. Илчевть 

въ Странджа пл. при с. Граматиково, на 12. УИ. 1920 г.; другъ единъ отъ 

Костенецъ, 29. М1. 1934 г. и 3 екземпляра отъ Сливенъ 27—30. \1. 1912 г. 

(ловени отъ П. Чорбаджиевъ). Вижъ и писаното отъ Бурешъ-Тулеш- 

ковъ 1930, стр. 180. 
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ското езеро и то заедно съ тия на следващия видъ, обаче, 
по-р$дко отъ него. НамЪренитЪ на 1. УШ. 1931 г. гжсеници 
сх се превърнали въ какавиди на 4. УГ., а сж дали пепе- 
руди на 15. УШ. сжщата 1931 г. (какавидна фаза само 11 дни); 
тия пеперуди сж отъ второто лЪтно поколЪние; пеперуди 
отъ прол5тното покол$ние см били ловени край Варненското 
езеро на 21. ТУ. 1936 г., на 9. У. 1934 г. и на 30. \. 1933 г. 

Рудаега р1дга Ни!п. (870). — ГжсеницитЪ на тая пе- 
перуда сж били намирани често по тополитЪ и върбитЪ край 
Варненското езеро и то на следнитЪ дати: 15. УШ. 1930 г., 
АХ 50,5. Х. 39, 7. Х.30, 21. Х. 36, 10. ХЕ З0: и 20. ХТ: 30 г. 
Една пеперуда е била уловена въ Приморската градина на 
19. [Х. 1933 г. Гжсеницит$ намЪрени презъ октомврий и ноем- 
врий месецъ принадлежатъ вЪфроятно на едно трето поко- 
лЪние. 

Траите{ороеа ргосе$$!опеа [.. (874). — Джбовата про- 
цесионка е била наблюдавана само веднажъ презъ 1933 год. 
въ покрайнината на Гюндюзката гора надъ Сесъ-Севмесъ; 
10 гжсеници наредени въ редица сж пълзф$ли по ствола на 
единъ срфдно дебель джбъ. Три отъ тфзи гжсеници сж се 
превърнали въ какавиди на 15. УП., а сж дали пеперуди на’ 
25. УШ. сжщата 1933 г. (какавидна фаза 40 дни). Презъ зи- 
мата 1933/34 год. е било нам$рено въ Гюндюза едно старо 
гнЪздо, закачено на джбовъ клонъ. 

Е утапЁг! {1 Дае. 

Нуродутпа тогто (.. (879). — Черната ливадарка хвърчи 
изъ ливадитЪ край Варненското езеро, презъ началото на май 
месецъ, често пжти въ голЪми количества. На 7. [У. 1937 г. 
сж били събрани при Кралъ-Владиславовата могила 40—50 
гжсеници върху едно пространство отъ 4 квадратни метра. 
На 20. ГУ. 1940 г., край Варненското езеро при Максуда, сж 
били наблюдавани заедно съ хвърчащитЪ пеперуди и гжсе- 
ници отъ разни възрасти. У тоя видъ зимуватъ гжсеницитЪ, 
а не какавидитЪ. ЖенскитЪ пеперуди сх безкрилни; тъ пъл- 
зятъ презъ май месецъ изъ тревата. 

Огду1а егсае саПасгае Саг4). (889-а). — Тая нова за 
‘фауната на България пеперуда е била описана за първи пжть 
презъ 1931 г. отъ румънския лепидоптерологъь Князъ Ари- 
стидъ Караджа.! Тъй като пеперудата дадена по негово' опи- 
сание е останала до сега почти неизвестна на българскитЪ 
ентомолози, заради това ние ще разгледаме тоя видъ малко 
по-подробно. ОписанитЪ отъ Караджа като новъ видъ Ога 

1 Сагаа}а Аг! &:ае: Вейгаде гиг 1ер!дор!егеп-Раипа @гоззги- 

татшепз Гаг 4аз арг 1930 (МетогШе Аса4епиа Котапа, $ег. Ш, Тот. УП, 

р. 311—313, ВиКагез* 1931). 
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сайастае екземпляри произхождатъ отъ гр. Балчикъ, разпо- 
ложенъ само на 21 клм. северо-източно отъ Варна; описа- 
нието гласи: : 

„Ога саЦастае пох. зр. ип Зшпе \М/. Реегзеп. Много 
прилича на разкошно оцвЪтената О’суа епсае уаг. Иегтейа 
Епу. отъ Банатъ и въ сжщность се отличава отъ нея само 
по по-едрия си ръсть (32 мм. срещу 27—28 мм.), по-силно 
маркирани зигзаговидни линии, по бЪло дискално петно, по 
ясно изразена бЪла рЪзка на вжтрешния жгълъ на преднитЪ 
крила, а сжщо така и винаги по-тъмнитЪ си задни крила. 
За да ми стане ясно, дали въ случая имаме работа наистина 
само съ една морфологическа слабо диферентицирана локална 
раса, или пъкъ съ единъ вече самостоятеленъ видъ, решихъ. 
да взема мнението на г-на \/. Ре\фегзеп въ Ньоми (въ 
Естландия). Тоя ентомологъ, чрезъ своитЪ изследвания върху 
гениталнитЪ органи на пеперудитъ (даже и на най-дребнитЪ. 
№ рНсиИаае) е могълъ, при много систематично спорни слу- 
чаи, да създаде една яснота и преглелность; заради това и 
неговото ` мнение _ при такива А важи като последна_ 

сждебна инстанция. 
„Азъ му изпратихъ: една мжжка О’г2уа отъ Балчикъ, о 

нъколко мжжки ИШегтейа отъ Лугошъ, Будапеща и Изсакъ, 
както и 2 типични мжжки е’сае отъ Люнебергер-хайде и 
отъ Хановеръ. Резултата отъ-неговитЪ изследвания гласЪше: 
„ПоловитЪ придатъци на Ог=. ейсае и на пиегтейа не по- 
казватъ никаква разлика; обаче екземплярътъ отъ Балчикъ, 
по отношение устройството на ункуса и валвата, показва 
такава значителна разлика, че може съ голфма вЪроятность 
да се приеме за отдЪленъ видъ“. Поради тия изявления азъ 
въвеждамъ въ литературата балчишкия сайасгае като поза 
5ресе$, а не като 5и65рес1ез. 

„Покрай указанит5 по-горе морфологически различия 
между сайастае и етсае изглежда, че сжществуватъ и био- 
логически различия. Гжсеницата на егсае живЪе въ торфи- 
щата на северо-западна Германия, Холандия и Белгия, и се 
храни преимуществено съ растението СаИипа и Ейса (обаче 
сжщо така и съ Муйа еще и Апаготеаа; приема за храна 
и Юо5ба соттит 5); за пиегтефа се предполага, че въ Ба- 
натъ и Ср%дна Унгария живЪе по иглолистни дървета. При 
Балчикъ, г-нъ Остроговичъ намфри напълно израсли гжсеници 
отъ сайасгае вече на 2 юлий; и по негово указание г-да 
Емилъ Крилъ и Михай Хецигиевъ намЪриха гжсеницитЪ на- 
ново презъ началото на септемврий и то изключително само’ 
по растението СуН5и$ шепсапт5. СъбранитЪ на 2 юлий въ3- 
растни гжсеници успфшно бЪъха хранени съ 5айх бавуютса, 
а отглеждането на следващето покол$ние бЪ извършено 
изключително само съ листа отъ върба, безъ това да по- 
влияе върху изгледа на леперудитЪ; тЪ по голЪмина не от- 
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стживатъ на уловенить срЪдъ природата въ `Балчикъ екзем:- 
пляри. 

„Гжсеницит% на сайасгае се явяватъ въ 2 различно оцв$- 
тени форми: съ бло и съ жьлто дорзално пискюлче; т% 
изпридатъ и съответно оцвЪтени пашкулчета (бЪло и жълто), 
отъ които излизатъ, безъ разлика, или мжжки или женски. 
пеперуди. ИзложенитЪ на слънце бЪли пашкулчета приематъ 
жълтеникавъ цвЪтъ. Азъ лично не съмъ виждалъ живи гж-- 
сеници отъь Ога ейсае, обаче познавамъ съблеченитЪ отъ 
_ТБхъ кожи; по тЪхь и по изображенията и описанията не 
можахъ да открия никаква забележима морфологическа раз-: 
лика между гжсеницитЪ на Ог2. ейсае и Огг. сайастае. 

_  СпоменатитЪ, събрани презъ юлий месецъ гжсеници да- 
доха пеперуди на 16 до 22 юлий и то, за мое учудване, само- 
женски. Тия женски бЪха оплодени чрезъ долетфли мжжки 
и снесоха яйца. Отглеждането на излюпенитЪ гжсенички 
стана въ гр. Клужъ при нормална температура, и тЪ дадоха 
пеперуди между 16 и 24 септемврий; тия последнитЪ бЪха 
2/5 сребристо-бЪли, космати женски и 3/; едри, ясно начер- 
тани по крилетЪ мжжки. Н$колко изложени на вънъ жен- 
ски, въ Клужъ и Грумжцещи, не бЪха оплодени отъ доле- 
тли мжжки; хвърчащитЪ изъ моята градина мжжки Ог2уа 
апйдиа оставяха безъ внимание женскитЪ сайасгае. 

„При бързото развитие на късно-лЪтното поколЪние (7 
седмици отъ имаго и до имаго) и при климатическит5 осо- 
бености на Балчишкия край, може да се приеме съ гол5ма 
вфроятность, че гжсеницитЪ събрани на 9. юлий принадле- 
жатъ вече на едно 2-ро поколЪние; и не е изключена въз- 
можностьта да има още едно следваще (може би непълно), 
късно есенно поколЪние (може би въ ср$дата на месецъ. 
ноемврий), тъй като г-нъ Остроговичъ можа да отгледа едно 
такова поколЪние до второ събличане на гжсеницитъ“. 

Това е единственото съобщение, което имаме за инте- 
ресния новъ ендемиченъ видъ О’еуа сайастае. Отъ горното 
описание дадено отъ А. Сага4]а се вижда, че са[асгае се 
слабо различава отъ е/’сае по външни морфологически бе- 
лези. Сжщо така почти не се различаватъ и тЪхнитЪ гжсе- 
ници. Двата ‘вида обаче се добре различаватъ по устройство. 
на половия апаратъ и по биологичнитЪ си особености (раз- 
лична храна). ПоследнитЪ две обстоятелства може би да- 
ватъ достатъчно основание да се приематъ тия две близки 
форми за самостойни видове; намъ обаче изглежда по целе- 
‘съобразно да бжде зачисленъ сайасгае като подвидъ на 
Огруа етсае, съ което ще се подчертае по-ясно близкото 
родство на тия 2 вида. 

Въ Варненско гжсеницитВ на тая интересна пеперуда 
сж били намирани край Варненското езеро, недалечъ отъ 
трасето на желЪзо-пжтната линия, и то по храсти отъ 
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върба и по Суй5и$ ше"сат$. Хранили сме ги успЪшно и съ 
листа отъ слива (Ргиниз аотезИса). ЖенскитЪ пеперуди сх 
безкрили, съ недоразвити крака и антени, съ силно набъб- 
нало коремче пълно съ яйца; тЪ не се излюпватъ изъ паш- 
кула, а оставатъ въ него и тамъ биватъ оплождани отъ мжж- 
ката. Такива пашкули сж намирани презъ зимата въ. пукна- 
тинитЪ на върбови и тополови дървета, растящи край езе- 
рото. Отъ единъ такъвъ пашкулъ (съ оплодена женска 
вжтре въ него) почнаха да се излюпватъ малки гжсенички 
на 14 до 19 май 1933 г. МалкитЪ (до 3 мм.) гжсенички сх 
съвършено черни, силно мжхнати; тЪ смЪниха 4 пжти ко- 
жата си и на 3—10 юлий почнаха да се превръщатъ въ ка- 
кавиди. Мжжкитъ пеперуди почнаха да излизатъ отъ паш- 
кулитЪ на 12—25 юлий сжщата 1933 год. (какавидна фаза 
само 9—10 дни). 

Възрастни гжсеници сж били намирани по Су#15и5 тот. 
сап$ на 21. У|. 1930; тЪ сж направили пашкули на 22—24. 
\1., а отъ тъхъ сж изЛЬЗли пеперуди (1 мжжка и 7 женски) 
на 5. УП. сжщата 1930 г. (какавиденъ периодъ 11—13 дни). 
— Други гжсеници събрани на 12. У]. 1930 по 5аЙх напра-. 
виха пашкули на 19. \У1., а далоха пеперуди на 17. УИ. сж- 
щата 1930 г. (какавидна фаза 28 дни). 

Отойа ейсае сайасгае има две генерация презъ годи- 
ната: на първата гжсеницитЪ се срЪщатъ презъ май—юний, 
а пеперудит5 презъ юлий и началото на августъ. На втората 
генерация гжсеницитЪ се срЪщатъ презъ августъ—септем- 
врий, а пеперудитЪ презъ септемврий —октомврий, като яйцата 
имъ презимуватъ. 

ГжсеницитЪ, както мжжкитЪ (тЪ сж по-малки) така и 
‘женскитЪ (почти двойно по-голЪми отъ мжжкитЪ) какавиди- 
ратъ въ пашкулчета отъ коприна, разм5сена съ космицитЪ 
отъ тЪхното тло; мжжкитЪ пашкулчета сх по-тънки, даже 
малко прозрачни и по-малки; женскитЪ сж по-плътни, по-де- 
бели, съвсемъ непрозрачни и по-голЪми. ЦвЪтътъ на еднитЪ 
и на другитЪ е бледо-жълтъ. 

Пашкулчетата обикновено сж прикрепени по кората въ 
пукнатинитЪ на старитЪ тополи и върби, особено въ мЪста, 
кждето кората е силно напукава или кждето се отдЪлятъ 
дебелитЪ долни клони; тъ сж прикрепени на различна ви- 
сочина отъ земята — било по външната часть на корена, _ 

било по-високо, обаче рЪдко по-високо оть два метра надъ 
земята. Поради бледо-жълтия си цвЪтъ пашкулчетата лесно 
се забелЪзватъ по дърветата. — 

ГжсеницитВ се хранятъ най-често съ листата на 5айх 
рабЙошса и други видове върба, по-р5дко съ Суй$и$ Шеи- 
сайз, а още по-рЪдко съ Руйпи$ 5ртоза. ГжсеницитЪ не се 
криятъ презъ деня, обаче не се забелЪзватъ поради малката 
имъ голЪмина, а така сжщо и поради това, че живЪятъ из- 
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ключително върху низки храсти, но не и върху високи дър- 
вета. 

Въ единъ случай какавидата е намЪрена залепена на 
камъкъ, лежащъ ср$дъ голЪмо люцерново поле на 100—150 м. 
отъ най-близкитЪ хранителни растения. Това ни навежда на 
мисъльта, че може би гжсеницата се храни и съ люцерна, 
тъй като гжсеницата не търси дълго време мЪсто гдето 
трЪбва да свие своята какавида, а какавидира близо до мЪ- 
стото гдето сее хранила. 

Никога не сме забелЪзвали мжжкитЪ пеперуди да хвър- 
чатъ нощно време и да се привличатъ отъ електрическа 
или ацетиленова свЪтлина. ЖенскитЪ изобщо не хвърчатъ, 
понеже иматъ закърнЪфли крила. МжжкитЪ индивиди хвЪр- 
чатъ само презъ деня и то най-често въ следобЪднитЪ ча- 
сове; тъ иматъ много бързъ летежъ и сж мжчно уловими и 
забележими поради малкия имъ ръстъ. 

ЖенскитЪ безкрили пеперуди (тЪ не излизатъ отъ паш- 
кулчетата!) много силно привличатъ мжжкитЪ. Искаме ли 
да се снабдимъ съ повече мжжки индивиди, достатъчно е 
да поставимъ въ единъ отворенъ кафезъ или кутия живата 
женска и я изложимъ презъ деня на открито: мжжкитъ 
веднага долитатъ къмъ нея, вЪроятно привлечени отъ ней- 
ната специфична, за човЪка неуловима миризма. Копулацията 
{споредъ едно наше наблюдение презъ 1938 г.) трае кратко 
време, само 2—3 минути, а на следния день следъ копула- 
цията почва снасянето на яйцата. При снасянето на яйцата 
женската все още остава въ пашкулчето и тамъ около себе 
си натрупва самитЪ яйца. Яйцата на второто поколЪние пре- 
зимуватъ. а | 

Гутапеа 415раг [.. (929). — Гжсеницит могатъ да се 
наблюдаватъ прэзъ разни години въ разни количества, и то по 
овощни дървета и по джбове. Презъ 1932 г. тъ се появиха 
масово презъ юний месецъ, а на следната година оголиха 
съвършено Гюндюзката гора и нанесоха чувствителни по- 
вреди на овощнитЪ дървета. Презъ сжщата година, обаче, 
много отъ възрастнитЪ гжсеници измрЪха безъ да се пре- 
върнатъ въ какавиди. На следната 1934 г. гжсеницитЪ бЪха 
силно намалЪли, а презъ 1935 почти ги нёмаше. 

аз 1осатр!4ае. 

`ТисЫмга сгафаед1 [.. (960). — ГжсеницитЪ сж били на- 
‘мЪрени на глога (Сгааеги$), тЪ се превърнаха въ какавиди 
на 25. У. 1931, а дадоха пеперуди на 1— 29. Х. 1931 г. (ка- 
кавиденъ периодъ 130—150 дни). Други 7 гжсеници сх били 
събрани на трънкосливка (Рт’ипии5$ 5$р1тоза), въ дерето се- 
верно отъ Варненския централенъ затворъ на 8. У. 1937 г.; 
ТЪ сж се превърнали въ какавиди въ края на сжщия ме- 
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сецъ (23. \.), а сж дали пеперуди презъ, ноемврий (13. Х.} 
сжщата година (какавидна фаза 143 дни). — ПеперудитЪ сж 
били ловени нощемъ на 4. и 8. [Х. 1939 г. въ Гюндюзката гора, 
(примамени отъ свфтлина) заедно съ пеперудитЪ Епоразег 
итсоа, РШорйота ршииеета, Нутега реппата и Гагепйа 
ааа. Времето е било студено, слабо вЪтровито, темпера- 
тура 8—10С. 

РаесЙосатра рорий (962). — При търсене гжсени- 
цитЪ на Рейхотепа саебзепа е била уловена 1 гжсеница 
отъ тоя много рфдъкъ въ България видъ на 22. \. 1932 г., 
по джбовъ храстъ въ мЪстностьта Гюндюза. Тя се превърна 
въ какавида на 1. \]., а даде пеперуда (мжжка, слабо раз-. 
вита) на 3. ХП. с. г. Гжсеницата се мжчно забелЪзва по клов- 
китф на джба, дето тя презъ деня стои прикрепена подобно 
на гжсеницитЪ на Саюса[а. Заедно съ гжсеницата на тоя 
рЪдъкъ видъ (до сега намфренъ само въ парка при двореца - 
Врана до София) сж били събрани, на сжщата дата, гжсе- 
ници отъ ЕПогазетг [апез# 5, Сатоса рготё5з5а, Саюсаа _ 
5ропза, [ГЛсйоша сопоегеепт$ и 4 малки гжсенички отъ Реп:- 
5отепа саестеепа. 

| Ег!одазфег ги1соЙа (963). — Джбовата торбогн задница 
е много слабо позната у насъ пеперуда; за сега се знае само 
отъ околноститЪ на гр. Сливенъ. Въ Варненската околность 
гжсеницитЪ сж били намирани на нЪколко пжти въ Гюндюз- 
ката гора върху храсти отъ `Оишегси$ реаипсшаа, а именно: 
— 1. Презъ май 1930 г., нъколко гжсеници; тЪъ дадоха пе- 
перуди на 4—11. ХГ. 1930 г. — 2. Презъ май 1931 г., 1 гж- 
сеница; тя направи пашкулъ на 1. \[., а даде пеперуда на 
13. Х|. с. г. (какавиденъ периодъ 143 дни). — 3. Презъ май 
1931 г., 1 гжсеница; тя направи пашкулъ на 23. \У., а даде 
пеперуда на 13. [Х. с. г. — 4. Презъ май 1932 г., А гжее- 
ници; тъ направиха пашкули на 28—31. У., а пеперуди из- 
лЪзоха въ края на зимата. — 5. Презъ май 1939. г: 2 гжее 
ници; тъ направиха пашкули на 18. \., а пеперудитЪ излЪ- 
зоха на 17. Х[Г. сжщата 1939 г. Пеперудата значи се появява 
или много късно наесень или пъкъ още презъ първитЪ за- 
топлени дни на зимата (както това е и у обикновената торбо- 
гн-здница Е7о газёег [апез{115). СамитЪ пеперуди сж били 
ловени нощно време, примамени отъ лампена свЪтлина, на 
8. Х|Г. 1939 г., въ гората надъ Сесъ-Севмесъ. Тогава бЪха. 
уловени 20 екземпляри (всички мжжки) заедно съ о Гисйшга 
стааед, 2 Нутега реппапа, 1 Нубегша аеройатпа, 1 Гагепйа 
айиаа и Г Р®@орйога рштивега. 

Егодазег 1апе$4г1$ [.. (965). — Изъ околноститЪ на 
Варна често сме наблюдавали напролЪть гнфздата съ гжсе- 
ници отъ тоя видъ и то или върху клонкитЪ на трънко. 
сливка (Ргипи$ 5рёпоза) или по клонкитЪ на глогъ (Сгааеги$ 
охуасатйа). Такова едно пълно съ гжсеници гнзздо е било. 
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намЪрено на 27.\. 1931 г. въ м5Ъстностьта Франгата; тия гх. 
 саници направиха яйцевидни, плътни пашкулчета на 18—22. 
\1. с. г. а дадоха пеперуди на следнитЪ дати: 31. ХП. 1931 г. 
1 мжжка, 1. 1[. 1932г. — 1 мжжка, 10.1. — 1 мжжкаи 2 женски, 
9. Ш: — 5 мжжки (какавиденъ периодъ около 220 до 290 дни). 
Други 2 малки още гнфзда, съ дребни млади гжсенички сж 
били намЪфрени въ дерето северно отъ Варненския центра- 
ленъ затворъ на 7. [У. 1937г. по клончета на глогъ. — Знае 
се, че тая пеперуда хвърчи много рано напролЪть, презъ 
първитф по-топли дни въ края на зимата; при умфрена зима 
пеперудитЪ се появяватъ още презъ първитЪ затоплени дни 
на януарий и февруарий месецъ и вЪроятно оставатъ да 
дочакатъ първитЪ пролЪтни дни, за да снесатъ своитЪ яйца. 
Въ сбирката на Царския естествено-исторически музей въ 

София има запазени екземпляри ловени въ Софийско на 
24. ХИ. 1909 г., на 12. П. 1908 г. и на 14. П. 1913 г.1 

`Газосатра Ччегсиз$ [.. (970). — Желателно е да в 
датъ отгледани множество пжти гжсеницитЪ на тая пепе- 
руда (тя се срЪща освенъ край морето, още и по най-висо- 
китЪ наши планини, до 2,000 м. в.) за да се проследи точно 
нейната биология, която силно се влияе отъ климатичнитЪ 
условия и отъ височината на мЪстото, въ което става раз- 
витието й?). Тя се срща освенъ на брЪга на Черно море още 
и по най-високитЪ наши планини, даже до 2,000 метра над- 
морска височина. 

Пеперудата снася яйцата си въ началото на есеньта, 
малкитЪ гжсенички презимуватъ въ сухата трева и подъ 
нападали листа. Такива малки презимували гжсенички сж 
били намЪрени въ дерето северно отъ Варненския центра- 
ленъ затворъ на 30. [У. 1931 г. да се хранятъ съ листата на 
върба. На 1. У. 1935 г. въ мЪстностьта Гюндюза сж били съ- 
брани сжщо така дребни гжсенички, обаче по глогови храсти. 
На 14. ГУ. 1936 и на 5. У. 1939 сж били събрани при с. Малка 
Кокарджа, дребни и срЪдно голЪми гжсенички по трънко- 
сливка. Най-често обаче гжсеницата се намира. по върбови. 
храсти; по тфхъ сж били намирани възрастни гжсеници край 
Варненското езеро на 9. \1. 1932 (заедно съ гжсеницитЪ на 

_ Зашгша рабоша и Оггу@ сайасгае), а сжшо и въ дерето 
северно отъ Централния затворъ на 6. \1[. 1937 г. — Събра- 
нитЪ при Варненското езеро на 16. У. 1931 г. гжсеници на- 
правиха пашкули на 12—18. \1. с. г., а дадоха пеперуди на 
16—23. УШ. сжщата 1931 год. (какавиденъь периодъ около 
65 дни). — ГжсеницитЪ намЪфрени на върба въ Максуда на. 

1 По подробно за биологията на тоя видъ пеперуда вж. Бурешъ 

1915 г., стр. 52—54, а сжщо така Чорбаджиевтъ 1925 г., стр. 8. 

2 По тоя въпросъ вижъ Бурешъ — Тулешковъ 1930 год., 

стр. 194, Мг. 255. ° 
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9. \1. 1932 г. бЪха хранени `успфшно и съ Р’йли$ и съ Согпиз$ ; 
тЪ направиха пашкули на 29—30. У1., а дадоха пеперуди на 
10—14. УШ. с. г. (какавиденъ периодъ само 45 дни). 

СамитЪ пеперуди, които често пжти хвърчатъ и де- 
немъ, сж били ловени при Пейнерджикъ, нощемъ на 15. УШ. 36 
{1 женска) и въ Чаира на 20. УШ. 1939 (1.мжжка). 

Га$1осатра {го Езр. (976). — Детелиновата ласио- 
кампа, подобно на джбовата, рЪдко попада за наблюдение на 
ентомолога; по често се намиратъ обаче нейнитЪ жълто- 
ръждиви гжсеници, които рано напролЪть пълзятъ изъ тре- 
вата на ливадитЪ. При допиране до гжсеницата тя се свива 
на спираленъ дискъ, като крие главата си. Такива гжсеници 
сж били намирани край Варна въ следнитЪ м$ста: 

1. Въ мЪстностьта „Карантината“ на 5. У]. 1932, петь 
полувъзрастни гжсеници по растението Меса2о; 3 отъ 
тъхъ смфниха кожата си на 6—10. \1. с. г., а направиха 
жълти, яйцевидни пашкули на 26—28. У1.; отъ тия пашкули 
извъркнаха пеперуди на 22—28. УШ. сжщата 1932 г. (кака- 
видна фаза 62 дни). 

2. Въ мЪстностьта „Гюндюза“ на 29. [У. и 17. У. 1934 
‘бЪха намЪрени нЪколко гжсеници да пълзятъ по земята. 

3. При Варненското езеро, по насипа на желЪзо-пжтната 
линия, на 24. У. 1935 г. бЪха събрани 2 гжсеници. Изобщо 
казано, гжсеницата обича припечни мЪста, дето обилно ра- 
статъ пеперудоцвФтни растения, затова я намираме най-често 

‚по южно разположени склонове на ‘баири и по сухи пЪсъч- 
ливи мъЪста. 

СамитЪ пеперуди сж били ловени въ с. Малка Кокарджа 
на 27. УШ. 1938 и въ Чаира на 20. УШ. 1938 г., и то нощно 
време (2 мжжки) привлечени отъ лампена свЪтлина. Мжж- 
китЪ пеперуди обичатъ да хвърчатъ и ‘'денемъ. 

Въ сбирката на Н. Карножицки сж запазени 14 екзем- 
пляри пеперуди отъ типа #//о/й. Още при пръвъ погледъ 
върху тЪхъ, ясно проличава, че тЪ принадлежатъ на 2 силно 
различни една отъ друга форми; еднитЪ сж. много едри, съ 
свфтло-охрена окраска, а другит$ сж дребни съ тъмно-ка- 
фява окраска и съ охрено попрашаване. Особено силно бие 
на очи силната разлика въ голфмината на мжжкитЪ: у пър- 
вата форма мжжкитЪ иматъ 39 мм. дължина на предното 
крило, а у вторитЪ само 19 мм. Разликата между двата типа е 
толкова очебийна, че намъ се струва, че нЪмаме работа, при 
едритЪ свЪтли екземпляри, съ 9а7. те@саеии$ Взв., но че 
имаме работа съ единъ новъ за България видъ именно съ 
[а$1осатра ешегхтаппий, която е разпространена въ Южна 
Русия, Армения, Мала-Азия и СрЪдна Азия. За жалость не 
притежаваме сравнителенъ материалъ отъ ешегзтапий, нито. 
пъкъ съ едно по-сполучливо изображение на тоя видъ, за да. 
можемъ да докажемъ нашето предположение. 
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Са${горасва ацегсМНойа Г.. (998). — Джболистницата. 
е една доста обикновена пеперуда въ Варненско. Гжсеницата 
й се срЪща, както въ овощнитЪ градини въ’ града Варна, 
така и по диворастящитЪ трънкосливки изъ околностьта. 
Гжсеницата е едра 10—15 см., съ четчици отъ сиви космици: 
отъ страни на тТФлото и съ тъмно-сини нарЪзи върху 2, Зи 
4 сегменти. Отъ доле гжсеницата е плоска; денемъ тя стои 
плътно „прилепена“ върху клончетата или върху кората, и 
тука мжчно може да се забележи; нощемъ тя излиза да си. 
търси храна и поради това по-лесно може да се открие 
нощно време съ помощьта на фенерна свЪтлина. Най-лесно 
можемъ да ги намфримъ рано напролЪть, когато трънко- 
сливкитЪ едвамъ схж се разлистили и когато почватъ да се 
хранятъ прекаралитЪ въ зименъ сънь полувъзрастни гжсе- 
ници. Такива гжсеници сж били намирани ношно време съ 
помощьта на фенеръ, въ следнитЪ мЪста: 

1. Въ дерето северно отъ Централния затворъ, на 28. 
Ш. 1937, при още студено време (температурата на въздуха 
едвамъ 10°С.) намЪрена 1 гжсеница. На 19. ГУ. 1936 на сж- 
щото мЪсто бЪха събрани по трънкосливка (Р’ипи$ 5мтазба) 
4 полувъзрастни гжсеници заедно съ о гжсеници отъ /[4- 
$осатра диегсиз и 30 гжсеници отъ Мсйоаез Пиаапа. 

2. При с. Малка Кокарджа, на 14. ГУ. 1936, | гжсеница 
заедно съ 1 [45$ю0сатра диегсиз. На 5. У. 1939 наново бЪха 
‘събрани 2 възрастни вече гжсеници, заедно съ 1 1[4510с.. 
диетгси$ и 1 ОЦора саетщшеосерйаюа. 

| 3. Въ мЪстностьта „Чаира“ на 6. У. 1939 една въз- 
‘растна гжсеница, вечерно време пакъ по Р7’ции$ 5мтоза. 

Една възрастна гжсеница уловена при с. Малка Ко- 
карджа на 28. [\. 1932 изплете пашкулъ на 4. У[, а даде 
пеперуда на 8. УП. сжщата 1932 год. Пашкула е продълго-. 
ватъ, мекъ, сивъ, протжканъ съ парливи космици и посипанъ 
съ бЪлъ прахъ. При друго едно отглеждане пашкулитЪ бЪха 
направени на 10—25. У. 1931, а пеперудитЪ изхвъркнаха на 
5—18. УП. с. г. (какавидна фаза 16 до 20 дни). ПеперудитЪ. 
получени при тия отглеждания принадлежатъ на първото 
лЪтно поколфЪние; такива пеперуди сж били уловени нощно 
време въ Приморската градина на 3. \1. и въ Франгата на 
15. У. 1939 год. Тия пеперуди снасятъ плоскитЪ си б$Ъли 
яйца презъ края на юний месецъ и отъ тЪхъ излизатъ мал-. 
кит гжсенички следъ 16 дни. ГжсеничкитЪ се хранятъ чакъ 
до есень, следъ което оставатъ да зимуватъ до следната 
пролЪть. Тоя начинъ на развитие е най-честия и най-редов-. 
ния; има, обаче, случаи, когато гжсеницитЪ презъ лЪтото 
бързо нарастватъ и още презъ месецъ августъ се превръ-. 
щатъ на какавиди, а отъ тЪхъ изхвъркватъ пеперуди презъ 
месецъ септемврий — тия пеперуди принадлежатъ значи на 
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-едно „непълно“ второ есенно поколЪние. Защо наричаме това 
покол$ние „непълно“, това ще ни покаже следния примЪръ: 

Една уловена въ Варна на 14. \1. 1932 г. женска пепе- 
‚руда (отъ лЪтното поколЪние) снесе множество яйца на 15— 
17. УГ. 1932; отъ тия яйца излЪзоха малки гжсенички на 27. 
У]. с. г. (яйченьъ периодъ 10—12 дни). ГжсеничкитЪ бъЪха 
уснЪфшно хранени съ листа отъ сливово дърво, и тЪ смЪниха 
кожата си _на 8. и 18. юлий и следъ това още 2 пжти; въ 
‘ср$дата на августъ бЪха вече напълно възрастни. Обаче, не 
всички гжсеници извършиха последнитЪ две събличания: 
четири отъ 30-тЪхъ гжсеници не см5ниха кожитЪ си и оста- 
‘наха да зимуватъ чакъ до следната пролЪть (за да дадатъь 
пеперуди отъ лЪтното поколЪние презъ юний месецъ). Дру- 
‚гит 26 гжсеници, обаче, изпредоха ‘пашкули още на 22. 
УШ. с. г., а отъ тЪхъ изхвъркнаха пеперуди (отъ есенно по- 
колЪние) на 6—21. [Х. сжщата 1932 г. (какавиденъ периодъ 
около 20—30 дни). ПеперудитЪ на едно такова второ поко- 
лЪние сж били ловени: въ града Варна нощно време на 1. 
Х. 1930; при Аязмото на с. Малка Кокарджа на 7. [Х. 1930; 
въ Евксиноградския дворецъ на 10. [Х. 1936, 1. [Х. 1929 и 
на 30. УШ. 1920 г. Въ Евксиноградъ сж били ловени пепе- 
‚руди и отъ лБтното поколЪние: на 24. УТ. 1908 год. 

Всичкит$ тия наблюдения показватъ, че въ Варненско 
Сазторасйа диетс]ойа редовно се срЪща въ 2 поколЪния 
презъ годината; пеперудитЪ отъ второто поколЪние сх ви- 
наги наполовина по-дребни отъ тия на първото.!) | 

Еетоша Байсап!са Н. 5. (1019). `Тая пеперуда не е много 
рЪдка въ Варненско. Намираме я презъ есеньта, нощно вре- 
ме, да хвърчи около електрическитЪ лампи изъ града; хвър- 
чатъ само мжжкитЪ екземпляри; женскитЪ, поради тежкитЪ. 
си коремчета, почти не хвърчатъ. Пеперуди сж били уло- 
вени по електрическитЪ лампи въ Сесъ-Севмесъ на следнитЪ 
дати: на 24. [Х. 1935 две малки заедно съ Ерёзета загер- 
гапа и Ерзета "тасша; на 28. [Х. 1940 заедно съ Аратепа 
[езтасеа — и въ Евксиноградския дворецъ на 3. Х. 1927 год. 

ГжсеницитЪ на тая пеперуда зимуватъ въ сухата трева, 
а може би заровени и въ земята. Такива малки пълзящи по 
земята гжсеници сж били събрани по Ташлхж-Тепе на 26. [У. 
1935; тъ обичатъ да се припичатъ на слънце, като се по- 
катерватъ по нфкой не голЪмъ камъкъ и тука се припичатъ 
на слънчевитЪ лжчи. По-възрастни гжсеници намираме главно 
рано сутринь или надвечерь; тъ се хранятъ съ различни 
тревенисти"растения (глухарче, равнецъ, вербаскумъ и др.), 
а когато слънцето силно пече тЪ се скриватъ въ тревата 
или се заравятъ въ земята. Гжсеници събрани по тревата въ 

и 
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Тюндюза на 4. ГУ. 1930 г. сж били хранени усп$шно съ Гага- 
хасит; тЪ се превърнаха въ какавиди презъ края на априлъ, 
а пеперудитЪ изхвъркнаха на 10.—19. Х. с. год. Други въз- 
растни гжсеници сх били намфрени въ околноститЪ на Сесъ- 
Севмесъ на 4. [\., 22. ТУ. и 1. У. 1931 г.; ТЪ се превърнаха 
на какавиди презъ началото на май месецъ, ‘а пеперудитЪ 
излЪзнаха на 10—12. [Х. сжщата година (какавиденъ периодъ 
около 130 дни).. 

ПървитЪ метаморфни фази на тоя видъ пеперуда не сх 
били до сега подробно описани; желателно е да бждатъ 
извършени нови грижливи отглеждания.и подробно да бж- 
датъ описани яйцата, малкитЪ гжсенички, начина на живота 
‘имъ, какавидата и пр. Освенъ въ България тая пеперуда се 
_срЪща само въ БФфломорска Тракия, Мала Азия и Армения. 

Зафигп114ае. 
> 

_ Резотепа саес1депа Кнр. (1029). — Една красива за- 
бележителность за фауната на Варненския край е тая късна 
‘есенна пеперуда, която можеме да наречемъ „есенно пауново 
око“. Пеперудата хвърчи нощно време, презъ месецитЪ октом- 
врий и ноемврий и силно се привлича отъ лампена свЪтлина. 
Такива привлЪчени отъ електрическата свфтлина на лампитЪ 
пеперуди сж били уловени въ Варна на 19. Х. 1935 г. и въ 
двореца Евксиноградъ на 15. Х. 1933 г. Късно презъ есеньта 
женската пеперуда снася своитЪ яйца, като ги залепва по 
клончетата на джбовитЪ храсти. Тия яйца презимуватъ, и 
рано напролЪть изъ тЪхъ излизатъ малкитЪ гжсенички, които 
почватъ да се хранятъ съ прЪснитЪ, млади джбови листа. 

° Такива 4 малки гжсенички (още черни, после ставатъ зелени) 
сж били намЪрени въ мЪстностьта „Гюндюза“ на 12. У. 1932; 
ТЪ лакомо се хранЪха съ джбови листа, бързо нарастнаха и 
на 28. \.—9. \1. с. г. изплетоха. кафяви, крушовидни, надуп- 
чени пашкули, въ които се превърнаха въ’ какавиди, прилични 

. много на тия на башгта радотща. Отъ какавидитЪ излЪ- 
зоха. пеперуди на 30. [Х. сжщата 1932 година (какавиденъ 
периодъ 120 дни). | 

На сжщото мЪсто, на 25. У. 1932 г. бЪха събрани други 
Э вече възрастни гжсеници; отъ тЪхь 8 бЪха зелени, а | 
бЪ зелена обаче съ два реда кафяво-черни брадавички по 
‘гърба и съ-черна глава. Заедно съ тия гжсеници на Рег. 
саецвепа бЪха събрани по джбови храсти и гжсеницитЪ на 
Соса ргопи5за, Саюсща сопоегза, Еповаяег Иписоа, 
Епогазяет сёах, РоесНосатра рорий, Гасйотша сопоег 8еи$ и 
Отуобоа ргоеа. 

Пакъ въ „Гюндюза“ бЪха събрани на 24. У. 1933 год. 
около 30 гжсеници, по нфколко на единъ храстъ; тия гжсе- 
ници направиха пашкули на 10. \1[., а дадоха пеперуди на 
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- 3— 13. Х. с. г. (какавиденъ периодъ около 120 дни). Гжсе- 
ници отъ есенното пауново око сж били намирани и при: 
Арапъ-Чешме и въ Сесъ-Севмесъ на 18. У. 1937 г.; тЪ да- 
доха пеперрди на 13. Х. с. г. 

И на тоя видъ пеперуда заслужава да бжде наново и. 
подробно проследена и описана цфлата метаморфоза. 

Зафигта руг! Эс. (1034). — ГолЪмото нощно пауново: 
око се срЪща доста на често изъ овощнитЪ градини и пар- 
кове на града Варна. Пеперудата, която е най-едрия пред- 
ставитель на пеперудитЪ въ Европа, хвърчи нощно време 
презъ началото на месецъ май; по често намираме тая пепе- 
руда презъ деня да почива върху дуваритЪ и градинскитЪ. 
огради, като държи крилетЪ си широко разперени и показва 
приличнитЪ на „пауново око“ петна. — Още по-често нами- 
раме едритЪ красиви гжсеници на тая пеперуда и то най- 
често презъ края на юлий и началото на месецъ августъ. 
ВъзрастнитЪ, зр$Ъли вече за хрисалидиране гжсеници получа- 
ватъ кафявъ (вмфсто зеленъ) цвФтъ; тЪ слизатъ отъ дър- 
вото и търсятъ подходящо мЪсто, за да свиятъ своя пашкулъ. 
Такива кафяви гжсеници поставени въ мукавена или друга. 
кутия, веднага почватъ да изпридатъ (въ нЪкой жгълъ) своя = 
якъ кафявъ пашкулъ, отъ който следъ презимуване на ка--_ 
кавидата (следъ около 310 дни) излиза пеперуда на следната = 
година презъ месецъ май. 

Въ околноститЪ на Варна сж били намирани гжсени- 
цитЪ главно по ясенови дървета (Ргахтиз охусагра), а имен- 
но: въ Карантината, 2 гжсеници, които направиха пашкули 
на 8. и 9. УШ. 1932 г.; на Ташлж-Тепе, 1 гжсеница на 2. УШ. 
1986 г.; въ Евксиноградския паркъ на 20. УП. 1928 г. пакъ 
по ясенъ; въ старитЪ Варненски гробища на 3. УШ. 19386 г.. 
сжщо по ясенъ. Освенъ по ясень и по овощни дървета, гж- 
сеницитЪ сж били намирани и по брЪстъ и по орЪхъ; една 
такава хранена съ орЪхови листа гжсеница е била намфрена 
‚въ Евксиноградския паркъ презъ 1928 г.; тя направи паш- 
кулъ на 1. УШ., а даде пеперуда на 29. У. следната 1929 г. 

Когато гжсеницата се намира по стари, високи брЪстови — 
или орЪхови дървета, тогава много мжчно можемъ да я ви- 
димъ тамъ, тъй като нейния зеления цвФтъ напълно отго- 
варя на зеления цвЪтъ на брЪстовитЪ листа; въ такъвъ. 
случай обаче лесно констатираме нейното присжтствие тамъ = 
по нападалитЪ подъ дървото едри (до 8 мм.), черни, бурен- 
цовидни гжсенични екскременти. 

Времетраенето на отдЪлнитЪ фази отъ развитието на. 
зашгща ру", може да се види отъ следното отглеждане, — 
извършено отъ насъ въ парка Евксиноградъ презъ 1935 г. = 
Една женска пеперуда е била уловена на 20. У., тя още сж- — 
щата нощь снесе множество едри до 1'5 мм. яйца. Яйцата — 
сж продълговато-овални, кирливо бЪли, изцапани съ кафяво = 

- 
м. 
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 лепило, съ което яко сж закрепени за субстрата, който. 
обикновено е кора отъ овощно или брЪстово дърво. Отъ 
тия яйца излЪзоха малки гжсенички (около 8 мм. дълги) на 

`30. У. с. г.; яйчния периодъ значи трае около 10 дни (тем- 
пературата на въздуха 20—25 С). МалкитЪ гжсенички еж 
съвършено черни, само лъжекрачката имъ отъ долу сж 
свфтло сиво-кафяви, едрата глава е сжщо така съвършено: 
черна; по тЪлото сж разположени въ 6 реда кафяви брада- 
вички, по които сж прикрепени 5—6 кафяви четинки; изобщо, 
малката гжсеничка на 5ащг. ру" напълно прилича на въз- 
растната гжсеница на 5ашг. рии. Хранени съ листа отъ. 
слива гжсеничкитЪ претърпЪха 1-во събличане на кожата си. 
на 8 и 9. У\1. Въ тая 2-ра възрасть тЪ останаха черни. На 
12 и 14. У1. тБ направиха 2-ро събличане на кожата и ‘ста- 
наха бЪло-зелени съ ясно-жълти брадавици (маниста). Гла- 
вата, обаче, и цЪлата коремна страна оставатъ черни. Едвамъ. 
следъ 3-то събличане гжсеницитЪ ставатъ вече цфлитЪ съ- 
вършено зелени, а манистата имъ ставатъ свфтло морави. 
Следъ 4-то събличане (на 28. \1.) тЪ сж ясно зелени съ 

- красиви небесно-сини маниста. На 16 до 18. УП. гжсеницитЪ 
изпредоха яки кафяви пашкули, отъ които излЪзоха пепе- 
руди чакъ презъ май месецъ на следната 1936 г. Зашита 

‚рум има само едно поколфние презъ годината, При многото 
отглеждания на тоя видъ не сме забелЪзали какавидитЪ да 

‚ прележаватъ повече отъ една зима. 
Зафигта зрт! 5свИ! (1035). — Малкото пауново око 

хвърчи изъ Варненско рано напролЪть, още презъ края на 
месецъ мартъ. Самата пеперула попада рфдко за наблюде- 
ние; много по-често намираме нейнитЪ черни гжсеници, които 
по много заедно гризатъ връхнит клонки на трънкослив- 
китЪ. Тия едри, черни, съ кафяви „маниста“ гжсеници се от- 
далече забелЪзватъ; тЪ яко се държатъ за клонкитЪ и при 
сваляне, отъ тамъ изцапватъ- ржцетЪ на човЪка съ обиленъ 
ръждиво-кафявъ сокъ, който излиза отъ „манистата“. Та- 
кива купчини отъ гжсеници сж били намирани въ дерето 
северно отъ Централния затворъ на 12. \1. 1932 г.; тЪ на- 
правиха пашкули презъ края на май месецъ. СамитЪ пепе- 
руди излизатъ отъ пашкулитЪ често пжти чакъ следъ 2, даже 
и 3 години, т. е. ть „прележаватъ“ две, даже и три зими.! 

ПеперудитЪ снасятъ своитЪ яйца, рано напролЪть, по 
тънкит клончета на трънкосливката Ргипи$ 5$ртоза, и то 
на купчинки отъ по 10—30 яйца. Такава една купчинка отъ 

1 По-подробно за явлението „прележаване“ и „недолежаване“ на 
какавидитЪ, интересуващия се може да прочете въ статията на д-ръ Ив. 

Бурешъ ; Бележки изъ фауната на нощнитф пеперуди на България (Тру- 

дове на Българското природоизпитателно дружество кн. 1 (1914), стр. 

74—78. 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во, Кн. ХИ. ТВ] 
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яйца е била намфрена въ Гюндюза на 19. 1У. 1937 г., отъ. 
тия яйца сж излЪзли малки гжсеници следъ 12 дни; гжсе- 
ничкитЪ смЪфниха кожата си 4 пжти (на 8—9. \., на 20--99. 
\У., на 96—28. У. и четвърти пжть на 5—10. \1[.; възрастнитЪ 
гжсеници изпредоха пашкули на 25—30. \1. 1937 г. 

Заёигп!а рауота [.. (1037). — Гжсеницата на тая малка 
сатурнида намираме сжщо така рано напролЪть (презъ май 
месецъ) по трънкосливовитЪ храсти, а още по-често по вър- 
бовитЪ храсти. Такива гжсеници сж били събрани по вър- 
битЪ край Варненското езеро (особено при Максуда) на 25. У. 
1930 г., на 15. У. 1931 и на 9. У\1[. 1932 год. СъбранитЪ презъ. 
1930 г. гжсеници направиха пашкули на 10—18. \[., а дадоха 
пеперуди на 7—24. \1. следната 1931 год. но н$колко отъ 
какавидитЪ останаха да „прележатъ“ още една година и да- 
доха пеперуди чакъ на 4—19. ПУ. 1932 г., т. е. следъ дву- 
кратно зимуване. > 

МжжкитЪ пеперуди хвърчатъ денемъ (голЪмото пауново. 
око хвърчи само нощемъ); искаме ли да уловимъ повече 
мжжки екземпляри, трЪбва да поставимъ жива женска въ 
отворенъ кафезъ и да я оставимъ на слънце (най-добре . 
между 10 и 12 часа), въ мЪстность, въ която по-рано сме 
събирали гжсеницитЪ. Така изложената женска много силно 
привлича мжжкитЪ (вЪроятно чрезъ специфичната си миризма) 
и ТЪ долитатъ отъ далечъ при нея, за да я оплодятъ. Хвър- 
чащитЪ около кафеза мжжки лесно ловиме съ ентомологи- 
ческа мрежа. 



Морфологични и биологични проучвиния върху единъ новъ 
неприятель ни ягодати у нисъ, ВпупсиНех (Соепогкиии$) 

цегтотсие НиВеЕ., и опити зи борби съ него 
Отъ Д-ръ агр. Асенъ В. Лазаровъ 

ентомологъ въ Института за защита на растенията, София. 

_Могонотошесне ций ВПотоолссне птсисииичен бег ойпеп пемен 
ВаБестосивиИио Ш Видите, КНупсИе$ (Соепокги!ии$) чет- 
> апИси$ НиБЗЕ., ип Веканргипозуекзисие 

\Уоп Пг. адг. Аззеп \/. Газаго{, 

Еп{ото!оде Бейт РНапхепзсниё& ти, ЗоНа. 

Уводъ 

Културата на ягодата въ нашата страна не е нова. У 
насъ ягодата се отглежда отдавна, но площьта заемана отъ 
нея до скоро съставляваше единъ незначителенъ процентъ 
отъ общата обработваема площь. Отглеждането на ягодата 
У насъ до преди нЪколко години имаше характеръ на чисто 
любителско занимание, безъ каквото и да е стопанско зна- 
чение. Увеличената консумация и търсенето на ягодовия 
плодъ, въ пр$сно и преработено състояние, както и есте- 
ството на тази' култура да се разширява много лесно, допри- 
несоха извънредно много за бързото увеличение на ягодо- 
вит насаждения въ последно време. Споредъ Спасовъ 
(1938), докато площьта на ягодовитЪ насаждения въ цфлата 
страна презъ 1930, 193] и 1932 години е възлизала едва на 
1090, респ. 1080 и 1307 декара, съ общо производство 457,000, 
респ. 339,000 и 649,000 килограма, сжщата презъ 1937 година 
е достигнала вече 15,400 декара, съ едно производство отъ 
6,027,775 килограма. По данни на Министерството на. земе- 

‚ ДЪлието, площьта на ягодитЪ е била презъ 1936 година 
7,642 декара, презъ 1937 година 16,227 декара, презъ 1938 
година 26,206 декара, презъ 1939 година 31,131 декара и 

‚ презъ 1940 година 70,080 декара, съ съответно производство 
отъ 4,396,000, 14,076,000, 19,283,000 и 38,520,000 килограма, 
кржгло, т. е. въ единъ десетгодишенъ периодъ ягодовата 
площь въ страната се е увеличила кржгло 70 пжти. 

Заедно съ разширението площьта на ягодовитф насаж- 
дения, презъ последнитЪ години се извърши и една пром$на 
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на ягодовия сортиментъ, който се разнообрази съ въвежда- 
нето на НЪкои нови и по-доходни сортове. Разширението на 
културата и въвеждането на нови сортове при всЪко. кул- 
турно растение, като правило, е последвано отъ появата или 
засилването на болеститЪ и неприятелитЪ по сжщото. Отъ 
това правило не направи изключение и ягодовата култура у 
насъ, нфщо, което трЪбваше да се и очаква, още повече, като 
се има предвидъ, че ягодата е трайна култура, при която_ 
възможноститЪ за засилване на вредителитЪ сж далечъ 
много по-голЪми, отколкото при едногодишнитЪ култури. 

Ето защо, докато до скоро ягодата у насъ н$маше 
почти никакви насЪкомни неприятели, днесъ по сжщата мо- 
жемъ да намФримъ редица такива, нфкои отъ които съ много 
голЪмо стопанско значение, застрашаващи дори сжществу- 
ването на ̀ самата култура. Това обстоятелство наложи едно 
по-подробно и основно проучване на видовия съставъ, раз- 
пространението, биологията и срЪдствата за борба съ насф- 
комнитЪ неприятели по ягодата у насъ, съ огледъ на ико- 
номически важнитЪ видове, за да се подсигури естествениять 
напредъкъ на тази ценна култура. 

Проучването на насЪкомнитЪ `неприятели по ягодата у 
насъ започна презъ 1936 година. Презъ сжщата година за 
първи пжть бЪха публикувани данни върху н$кои отъ уста- 
новенитЪ по това време ягодови неприятели (Лазаровъ, 
1936). Това проучване продължава и до сега и се разпростре 
върху нЪкои нови и непознати за страната видове, единъ 
отъ които е и разглежданиятъ въ настоящата работа ЯГО- _ 

довъ неприятель В вупсН1{е$ не ия 
п1сиз Нгбз$ф., ягодовъ хоботникъ. 

Не е безинтересно да се отбележи, че освенъ у Ка 1: 
{епБасВ (1874), въ нито едно отъ по-старитЪ приложно-. 
ентомологически съчинения, каквито сж тЪзи на ТазсВеп- 
Бегхо (1879), Кеппенъ (1892), К!{2ещта-Воз (1891), 
Брамсонъ (1902), Кулагинъ (1922), Холодковский 
(1931), Зогацег-Кей (1928) и др., не се споменава абсо- 
лютно нищо за този видъ. Въ последнитЪ нЪколко години, 
обаче, познанията ни върху Ай. вегташси$ НтЬз., като не-. 
приятель на ягодата, се пообогатиха отъ проучванията на 
нфкои страни, като: Англия — Лагу и Ацз{1т (1936) и. 
Ко[Ёе (1936), Унгария — Вагапуоугсз (1936), Германия — 
З+тав[ег (1938), Лапске (1939) и НапЕ (1940 а, 6) и Фран- 
ция — Ва|асвомзКу и Ме$п!! (1935). 

Отъ даннитЪ въ нЪкои отъ споменатитЪ публикации 
може да се извади заключението, че ягодовия хоботникъ, 
Юй. вегтатсиз НгОз+, се очертава напоследъкъ като единъ 
отъ най-опаснитЪ ягодови неприятели. | 

Въ литературата много по-начесто може да се нам%- 
рятъ кратки бележки и сведения за единъ. другъ, морфоло- 

„ 
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гически и по начина на животъ близъкъ на Юй. сегташси$ 
Н:Ь${. видъ, именно АЮйупсйез (Соепотитиз) аепеотеи5 
Магзв., съ формитЪ му ти 5 НгЬз+. и Рагайае Оу1И., 
който азъ наблюдавахъ за първи пхжть у насъ въ гр. ПлЪ- 
венъ и го отбелязахъ въ моитЪ „Бележки върху н$кои не- 
познати насЪкомни неприятели на ягодата у насъ“ (Лаза- 
ровъ, 1936). НаблюдаванитЪ отъ менъ поражения отъ този 
неприятель презъ 1936 година въ гр. Плфвенъ ме наведоха 
на мисъльта, че въ случая ние имаме работа съ единъ дей- 
<твително много опасенъ `ягодовъ неприятель. По-късно, а 
именно презъ 1937, 1939, 1940, 1941 и 1942 години, сжщит$ 
повреди имахъ случай да наблюдавамъ, или за такива ми 
бЪъше съобщавано, отъ много мЪста на страната и най-вече 
по ягодовитЪ насаждения въ околноститЪ на София. ТЪзи 
повреди азъ бЪхъ наклоненъ да припиша на вида Юй. аепео- 
гет$ Матзн. СъбранитЪ презъ това време материали, под- 
ложени на грижлива провЪрка, показаха, обаче, че въ бол- 
шинството случаи причинитель на тфзи повреди е видътъ 
Юй. оегтатси$ НтЬз+., макаръ характерътъ на повредитЪ да 
е единъ и сжщъ съ този, който се наблюдава при вида Юй. 
аепеоштет$ МагзВ. Това биде потвърдено и отъ специалиста 
колеоптерологъь въ Пеисвез Еп{0о1010$15спез$ шз{Ни{, Вегт- 
111 -Раб]ещт, Коршевски, на когото на два пжти из- 
пращахъ многоброенъ материалъ чрезъь Ог. Засв {1еЪепю, 
директоръ на сжщия институтъ!). НЪколко екземпляри отъ 
сжщия хоботникъ, събрани по ягоди въ околностьта на Со- 
фия отъ П. Чорбаджиевъ и опредЪлени отъ Пг. У о$$, 
Берлинъ, се указаха сжщо отъ вида Юй. вегтатси$ НтЬз+. 
Отъ това трЪбва да се извади заключението, че вида АЙ. 
вегтащсиз НтЬз{. е преобладаващъ по ягодата у насъ и че 
той е именно неприятельтъ, който отъ н$фколко години за- 
страшава ягодовата култура въ Софийско и нЪкои други 
фрайони. 

1. Обща часть 

1. Досегашни проучвания. Сведенията, които можахъ 
да почерпя отъ достжпната на менъ литература за вида АЙ. 
зегтатси$ НгЬ${. сж следнитЪ. За първи пжть въ приложно- 
ентомологическата книжнина този видъ е съобщенъ отъ 
Ка {епБасвь (1874), който го отбелязва върху Иса 5ершт, 
но не и по ягодата, както това е напр. случая съ ягодовия 

1) На Д-ръ Захтлебенъ, директоръ на Германския ентомологически 

институтъ въ Берлинъ-Даалемъ и на Д-ръ Коршевски, специалистъ ко- 

леоптерологъ въ. сжщия институтъ, считамъ за приятенъ дългъ да бла- 

годаря на това мБсто за услугитЪ, които въ много случаи сж ми били 

‚указвани отъ тЪхЪъ. 

и 
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цвЪтоядъ, Ашйопоти$ ги НтБз+, Тъй като повече подроб- 
ности по този въпросъ у Ка!+епрасН липсватъ, мжчно е 
да се провЪри доколко тази констатация отговаря на дей- 
ствителностьта, още повече, като се има предвидъ, че никой 
отъ ентомолозитЪ следъ Ка! 1епЬасн не е намЪрилъ този 
видъ по У 5ершт. 

Съвършено кратки указания относно географското раз- 
пространение на Ай. сегтатшсиз НтЬз{., неговитЪ хранителни 
растения и времето презъ което се срьща сжщия, намираме 
по-късно у $е141112 (1891), Са!1мег (1893), ЗснанЁ!и$$ 
(1916), К1гсвпег (1916) и ВегЕфег (1916). 

Ацзё1пи Тату (1936) и Ко[{е (1936) сж наблюда- 
вали сжщиятъ видъ въ Англия, а Вагапуоу!с$ (1936) — 
въ Унгария. Последниятъ авторъ съобщава за появата на 
този видъ за първи пжть въ Унгария. ПървитЪ трима автори 
даватъ и н$фкои незначителни подробности върху биологията 
на този вредитель, а Вагапуоу1сз съобщава за повреди, 
които достигать до 80%. Споредъ НапЕ (1940 а, 6) този 
ягодовъ хоботникъ е констатиранъ въ Германия, като не- 
приятель на ягодата за първи пжть презъ 1930 год. Вслед- 
ствие на масовитф повреди по ягодитЪ и голЪмитЪ загуби 
на ягодопроизводителитЪ въ Рейнската область презъ 1938 
година, З1АН]ег (1938), изследвайки по:отблизо причината 
на това явление, обръща внимание, че въпроснитЪ повреди 
съвсемъ не се дължатъ на хоботника Ашйопоти$ гиф НтЬ$., 
както се е приемало до тогава, а на единъ видъ АЮйуисйИез, 
за който дава кратки сведения и извършва първит$ опити 
съ нЪкои срфдства за борба. Лапске (1939), потвърждава 
констатацията на 5+Ап]ег, а именно, че въ случая действи- 
телно се касае до единъ видъ Авулсй1ез, а именно АЙ. 2е!- 
татсиз НтЬз+. и презъ 1937, 1938 и 1939 година извършва 
лабораторни и полски опити, предимно съ неотровнитЪ де- 
рисови и дерисъ-пиретрови препарати. Нап! (1940 а, 6), сжщо 
е изучавалъ този вредитель и въ две публикации излага ре- 
зултатитЪ отъ лабораторни и полски опити, съ огледъ на 
условията въ Рейнската область и начина на животъ на това 
насЪкомо при тия условия. 

Кратки бележки за ягодовия хоботникъ, като неприя- 
тель на ягодата въ Франция, сж дадени отъ Ва1асномз ку 
и Мезп!! (1935). Споредъ тЪхъ ягодит$ въ цфла Франция 
се нападатъ отъ нфколко видове Айуис1е$, между които 
особено изпъква вида Ай. соетШеи$ Оесеег. СжщитЪ автори 
съобщаватъ, че аналогични повреди по ягодитЪ въ Франция 
се причиняватъ, както отъ АЙ. соегшеи$ Оезеег., така и отъ 
Юй. оегтащси$ Н!Ьз+. Последниятъ видъ тЪ сж имали слу- 
чай да констатиратъ лично, противно на н$кои автори, като 
Веае! (1924) и Р:сага (по Ва|. Мезпи. 1935), които см$- 
татъ, че Юй. оегташси$ НтЬ$+. е погрЪшно посоченъ като 
неприятель на ягодата въ Франция. 

й 
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Съ това накратко се изчерпва всичко, което е публи- 
кувано върху ягодовия хоботникъ, Ай. вегтатщсиз$ НтЬз+.. 
ДаннитЪ, съ които разполагаме за сжщия видъ и по-спе- 
циално тЪзи върху биологията му, сж все още оскждни, 
както това отбелязва и Нап (1940 6). Що се отнася пъкъ. 
до морфологията на ягодовия хоботникъ, освенъ краткитЪ. 
диагнози, дадени въ общитЪ наржчници и опред$лители, за’ 
възрастното насзкомо, никакви други изучвания не сж пра- 
вени до сега отъ никого. 

2. Материалъ и методика. Необходимиятъ за проуч- 
ванията материалъ е събиранъ главно отъ ягодовитЪ насаж-. 
дения отъ околноститЪ на София. Това ме улесни твърде 

_ много, както при извършването на наблюденията на самото. 

мЪсто, така и при набавянето на прсенъ материалъ за ла- 
бораторнитЪ наблюдения и опити. 

Събирането на възрастнитф насЪкоми се указа най- 
удобно рано напролЪть, непоср$дствено следъ появата на 
сжщитВ въ полето, и въ ранни и влажни утрини. Презъ. 
останалото време тЪхното събиране е трудно и много бавно, 
вследствие на гол$мата подвижность на възрастнит$ насЪ- 
коми и навикътъ имъ при най-малко`движение и доближа- 
ване да падатъ на земята, при основата на, растенията или 
въ тЪхната вжтрешность, кждето трудно се намиратъ и съ- 
биратъ. Събраниятъ материалъ обикновено се използуваше 
още въ сжщия день за необходимитЪ наблюдения и опити. 

ЛабораторнитЪ опити съ прахообразнитЪ препарати извър- 
шихъ въ обикновени петриеви блюда, съ 9°5 см. диаметъръ и 
1*5 см. дълбочина, по следния начинъ. НепосрЪдствено преди 
почване на опита, напрашвахъ блюдата съвършенно финно съ 
съответния препаратъ. Следъ това изтърсвахъ така напраше- 
нит$ блюда, чрезъ почукване върху черенъ фонъ, до тогава до 
когато отъ блюдото не падаше вече никакъ отъ праха. Из- 
‘ключение се направи при опита съ нафталинъ, кждето въ 
блюдото оставихъ минимални количества отъ сжщия. По този 
начинъ по стенитЪ на блюдата оставаше единъ едва видимъ 
слой отъ препарата. Веднага следъ това поставяхъ въ блю- 
дата опред$ленъ брой отъ възрастнитЪ насЪкоми и ги оста- 
вяхъ да се движатъ отъ 65 до 10 минути. Следъ изтичане 
на това време, третиранитЪ по този начинъ насЪкоми пре- 
мЪствахъ въ други, съвършено чисти и сухи, петриеви блюда, 
отъ сжщия разм5ръ. На дъното на всЪко блюдо поставяхъ 

_ филтърна хартия и прФсна храна и го покривахъ съ мрежестъ 
’капакъ, за да отстраня влиянието отъ изпарението на пра- 
ховет$ и по-специално на никотинъ съдържащитЪ прахове, 
така както това е при природни условия. ИзбЪгна се `непо- 
ср$ёдственото напрашване на самитЪ хоботници, тъй като 
да се постигне едно такова изпрашване на сжщитЪ въ полето 
ге почти невъзможно. Състоянието на третиранитЪ обекти 
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пров$рявахъ всфки день въ едно и сжщо време, въ продъл- 
жение на опитния периодъ отъ 10 дни. Презъ цфлия опитенъ 
периодъ, на сжщитЪ давахъ редовно прЪсна храна, състояща 
се отъ свЪжи ягодови листа или ягодови съцвфтия, съ по- 
голЪмата часть отъ дръжкитф. с 

Действието на прахообразнитЪ препарати въ лабора- 
торна обстановка изпитахъ и чрезъ напрашване на цЪли яго- 
дови растения, които отглеждахъ за тази ‘цель въ саксии. 
`Презъ време на опита, който продължи сжщо 10 дена, на- 
прашенитЪ растения и хоботницитЪ бЪха изолирани съ на- 
‘дупчена целофанова хартия. - 

ЛабораторнитЪ опити съ течнитЪ. препарати се извър- 
шиха по два начина, а именно: 1) чрезъь непосрЪдствено 
потапяне на хоботницитЪ и 2) чрезъ напръскване на яго- 
дови листа, които следъ изсъхването поставяхъ въ петриеви 
блюда заедно съ опредфленъ брой нетретирани хоботници. 

ПолскитЪ опити се извършиха чрезъ напрашване на из- 
‘брани парцели отъ нападнати ягодови насаждения. Самото 
напрашване се извърши съ специални торбички отъ тънко 
платно отъ рЪдка тъкань. ПровЪрката относно действието 
на препаратитЪ за напрашване при полскитЪ опити се из- 
върши по следния начинъ. Преди напрашването, растенията 
въ избранит$ парцели се преглеждаха грижливо едно по 
едно и се отстраняваха всички повредени до този. моментъ. 
листни и цв$тни дръжки. По сжщия зачинъ се постжпи и съ 
контролнитЪ, нетретирани, растения. Петь до шесть дена 
следъ напрашването, третиранитЪ и контролни парцели се 
преглеждаха отново и на опредЪфленъ брой растения се из- 
‘брояваха: 1) повреденитЪ цвЪтни дръжки и 2) общиятъ брой 
на цвЪтнитЪ дръжки. Отъ отношението между повреденитЪ 
цвЪтни дръжки при третиранитЪ и контролни парцели се 
правеше преценката за действието на всЪки препаратъ по 
отдЪлно. 

За установяване моментитЪ на поява на отдЪлнит$ ста 
‚дии, продължителностьта на тЪхното развитие, яйчната про- 
дукция и други данни, свързани съ живота и развитието на 
ягодовия хоботникъ, независимо отъ непосрЪдственитЪ на- 
‘блюдения въ природна обстановка, извършвахъ и редовни 
лабораторни наблюдения. Твърде пригодни за тази цель се 
оказаха петриевитЪ блюда, въ които отглеждането на въз- 
‘растното насЪкомо не съставлява никаква трудность. Събра- 
нитЪ въ полето възрастни насЪкоми първоначално държахъ 
въ по-голЪми стъклени сждове съ мрежестъ капакъ и пр8- 
сна храна. Отъ т$зи сждове отд$ляхъ всички копулиращи 
двойки, следъ копулацията, и ги изолирвахъ по двойки въ 
петриеви блюда. Дъната на блюдата постилахъ съ филтърна 
хартия и давахъ редовно прЪсна храна. Чрезъ навлажняване 
на филтърната хартия съ нфколко капки вода се грижихъ — 
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за подържане на’ необходимата влажность. Всички снесени 
въ единъ и сжщи день яйца, заедно съ листнитЪ или 
цвфтни дръжки, въ които сж снебени, пренасяхъ въ саксии 
съ влажна и рохкава пръсть за по-нататьшни наблюдения. 

3. Име, систематика и синонимия. Поради обстоя- 
‘телството, че културата на ягодата е разпространена въ по- 
‘малъкъ брой страни и то въ сравнително ограничени раз- 
мЪ5ри, а главно поради това, че ягодовия хоботникъ, АЙ. 2ег- 
‚ташсиз Н!Ьз+. е по-новъ неприятель на тази култура, въ 
повечето страни липсватъ народни названия. на сжщото, ма-. 
каръ насЪкомото да е познато. Въ Германия видоветЪ отъ 
р. АйумсйИе$ сж познати подъ следнит общи наименования : 
„Этеспег“, э+еспгйз$1ег“, „ГиеББовгег“, а сжщо така „В/ан- 
тоПег“ или дори „Ва и\сКег“, отъ които последното. наи- 
менование е твърде неподходяще и лесно може да стане 
смЪсване съ името давано на видоветЪ отъ семейството 
Тоитсаае (Гергаортега). Въ германската литература видътъ 
Юй. гегтатси$ НтЬз{. е познатъ съ името „ЕгаБеегз{есрег“ 
или по-често „ЕгАБеег{епое1${еснег“, а въ чехската — съ 
‚ммето „ХоБопозКа пвтескои“. 

_ Българско наименование за това нас$комо до сега нЪ- 
° маме. Тукъ-таме населението го нарича „ягодово хоботниче“ 

или „ягодовъ хоботникъ“, но това име не е напълно точно, 
защото по ягодата се срЪщать и други видове хоботни 
‘бръмбари. Ако се вземе подъ внимание факта, че главната 
повреда отъ този хоботникъ се състои въ убождане (проби- 
ване) на листнитЪ и цвЪтни дръжки и на отдЪлнитЪ цвЪтни 
дръжчици, по-сполучливо ще бжде да се нарече „ягодовъ 
дръжкопробивачъ“ или „ягодовъ стъблопробивачъ“. 

Въ системата на насЪфкомитЪ видътъ АйуисйИе$ (Соепо- 
ттщпиз) вегтатсиз НтЬз{. принадлежи къмъ семейството на 
хоботнитЪ бръмбари (твърдокрили), Си’сийошаае, родъ Юйуп- 
Сс ез, Зсппе!Чег, подродъ СоепоггШпиз, Твотзоп (ЗеаЦ{2). 

Първи; който е описалъ това насЪкомо и го е нарису- 
валъ е НегБ $ {1 въ 1797 година. Той му е далъ наименова- 
нието АйуясйЦез вегташсиз. По-късно ду Пеппа! (1808— 
1827)? е описалъь сжщиятъ видъ подъ името АЮйумсйе$ т!- 
пи 5, което е-запазено следъ това и отъ Твошзоп (1857 
—1868).3 

Споредъ. това синонимията при този видъ е: Айуйс#!е$ 
{Соепот"Шпи$) вегтатсиз НтЬз+. = Юйупсййе$ (Соепоггитиз$) 
птии$ @уП./Твотт$. 

Ас! оаче (1896) е посочилъ между видоветЪ АйумсИЙез, _ 
които се срЪщатъ въ Франция, освенъ Ай. вепеошгетз Матзп. 

1 Нег ь $Ь Маигзу${ет аНег пзеК{еп. КаЁег. 1784—1806. 

2 суПепва!, [пзесёа зиесса. 1808—1827. 

3 ТВотзоп, ЗКапатамеп$ Соеор{ега. 1857—1868. 
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и Юй. пипи$ НтЬз%,, като самостоятеленъ видъ. Обозна-- 
чението 114$ НтгЬз${. въ случая, обаче, се явява неправилно,. 
тъй като подъ това име е позната една отъ формитЪ на. 
вида АЁ. аепеоштет$ Матзв., а не самостоятелниятъ видъ. 
Юй. вегтатсиз НтЬа. 

4. Географско разпространение. Ягодовиятъ хобот- 
никъ, Ай. аегтатси$ НгЬ$., има твърде широко географско. 
разпространение, но само на Европейския континентъ. Въ 
остяналитЪ континенти и по-специално въ Северна Америка,. 
кждето въ нЪкои отъ щатитЪ и Канада, културата на яго- 
дата е твърде много застжпена, този видъ’не е познатъ. 

Споредъ 5е141112 (1891), ягодовиятъ. хоботникъ се: 
ср$ща въ Европа, до Швеция и Източна Прусия, а сжщо. 
така нерЪдко и въ Трансилвания. По Са| мег (1893), раз-. 
пространението на този видъ обхваща Швеция, Германия. 
Франция и Англия. Неу4ен и сътр. (1906), го посочватъ. 
общо за Европа, а \!!пК1ег (1924—1932) — за Европа и 
Сибиръ. Извънъ горнитЪ общи указания, Вагапуоу!с$. 
(1936), го съобщава отъ Унгария (РипаБо®4апу), Тату и 
АпзЁ1п (1936) — за Англия (Кепф, Зиззех) и З1ав]ег 
(1938), Лапске (1939) и НапЕ (1940 6) — главно въ об-. 
ластьта на Рейнъ и Майнъ, въ Германия. 

За разпространението на сжщия видъ въ съседнитЪ на 
България балкански държави не сж дадени никакви указания. 
Въ сбирката на Царската ентомологическа станция въ София 
отъ твърдокрили и именно тази подарена презъ 1891 година 
отьъ графь Амеде Алеонъ (ДрЪнски, 1931), има н$- 
колко екземпляри отъ този видъ, съ мЪстонахождение Кон- 
стантинополъ, но безъ указания за датата на намирането и: 
хранителното растение. ТЪзи екземпляри сж били опред$- 
лени отъ френския колеоптерологъ М. 1.. Еа1гша!г. Това 
находище сочи на твърде южното разпространение на вида. 

У насъ, както това и по-рано бЪше отбелязано, АЙ. 2е7- 
‚ташси$ НтЬз+. не е съобщаванъ отъ никои отъ нашитЪ ен- 
томолози до сега. Възъ основа на събранитЪ сведения, по- 
лучени материали и въ резултатъ на една обиколка, която.. 
извършихъ презъ 1937 година въ главнитЪ ягодопроизводи- 
телни райони на страната, съ цель да се опозная съ неприя- 
телитЪ на ягодата у насъ, можаха да се установятъ след- 
нитЪ находища на сжщия видъ. Центъръ на разпростране- 
нието на вида се явяватъ ягодовитЪ насаждения въ и около- 
София. Въ стопанството на Хр. Ч., мЪстностьта „Ловно стрел- 
бище“, този неприятель е забелязанъ за първи пжть презъ- 
1935 година. Понастоящемъ той се срЪща въ почти всички. 
ягодови насаждения около София, но въ най-голЪмъ размЪръ. 
е застжпенъ въ западната и юго-западната части на града. 
Положителни данни за разпространението на сжщия видъ. 
имамъ, освенъ това, за: Фердинандъ (1936), с. Новаче не, Бо- 

`` 
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тевградско (1937), Севлиево (1937), с. Тулово, Казанлъшко. 
(1940), с. Бистреница, БЪленско (1940), Враца (1940). ВЪроятно- 
е ср$щането му още въ Айтосъ (1937) и с. Долна Баня, Их- 
тиманско (1942), отъ кждето е съобщено за подобни повреди 
по ягодитЪ, но поради това, че самиятъ вредитель нее из-. 
пращанъ, видовата принадлежность на сжщия остава подъ. 
съмнение. 

Въ нашитЪ най-важни ягодопроизводителни райони: 
Кричимски, Катунски, Св. Врачки, Рьждавишки, този видъ 
не е констатиранъ отъ менъ, нито пъкъ е съобщавано за 
неговата поява. На 28 май 1937 година, въ една ягодова 
градина въ с. Кричимъ намфрихъ едно ягодово растение, на 
което две отъ листнитЪ дръжки бЪха съ типичнитЪ приз- 
наци на повреда отъ Юй. оегташси$ НтЬз+{., но въирЪки 
грижливото ми търсене, самиятъ неприятель не можахъ да. 
намЪря. = 

|. Морфологична часть. _ 

1. Възрастно насЪкомо. Птпадо (фиг. 1). Видътъ Ай. 
_ вегтатсиз Нт:рз. е дребенъ хоботникъ. Дължината на из- 
мЪренитЪ отъ менъ възрастни 
насЪкоми (безъ хобота) е меж- 
ду 2 и 3°2 мм. МжжкитЪ ек- 
земпляри, като правило, сж по- 
малки отъ женскитЪ. ЦвЪтътъ 
на тЪлото и на покривнитЪ 
криле е тъмно-синь, съ мета- 
лически блЪсъкъ. Тфлото и по- 
кривнитЪ криле сж покрити съ 
нЪжни и р$дки космици. 

Главата (сари{) е удъл- 
жена въ джговидно извитъ на- 
предъ хоботъ, който у мжж- 
китЪ екземпляри е по-кжсъ, а . 

_ У женскит — по-дълъгъ от- 
колкото главата и грждниятъ 
щитъ, взети заедно. На разши- 
‘рения край на хобота се нами- 
ратъ добре развититЪ устни 
органи. Хоботътъ е линейно 
пунктиранъ. Пипалата сж пра- 
ви и се състоятъ отъ осемь 
членчета и тричленна главичка. 
ПървитЪ две членчета ($са- 

риз и реа!се!1и5$) сж по- Фиг. 1. К упс 1 е$ дегтап 1-- 
силно развити, овални, докато си; Нгь5+. Общъ видъ отгоре. 
останалитЪ шесть членчета сж Полусхем. (Силно угол.) Ориг. 

ео 
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по-слабо развити и продълговати (фиг. 2). Всички осемь 
‹членчета на пипалата сх-рЪдко окосмени; главичката на сж- 

щит$, обаче, е покрита_съ множество 
космици. Съчленителната ямичка на пи- 
палата съ хобота е продълговата и ясно 
видима. ОчитЪ сж срфдно голЪми, ум$- 
рено изпъкнали, съ кафявъ цвЪтТЪ. 

Гръдниятъ щитъ ({отах) е добре 
развитъ, съ ясно закржглени страни, по- 
широкъ, отколкото дълъгъ. Сжщиятъ 
е много нагжсто и финно пунктиранъ и 
е покритъ съ нЪжни космици. 

_Гръдното щитче (зсшеПит) е слабо 
развито, но ясно видимо, съ почти три- 

фиг.2. ВН. дегтап!- ЖГЪЛНа форма и много финно пунктирано. | 

‘сиз НгЬзЕ. Глава, хо- ПокривнитЪ криле (е]уёгае) сж кх- 
ботъ и антена. . (Силно си и широки, отзадъ широко закржглени 

угол.) Ориг. 
``. 

изправени космици. ВсЪка елитра е грубо пунктирана въ 10 
надлъжни, почти паралелни точести редове. Деветиятъ редъ 
‘(предпоследенъ, броено отъ шева) достига до края (върха). 

на елитритЪ. Десетиятъ редъ е раздвоенъ чаталесто при 

основата (рамото) на всЪка елитра въ два кжси точести 

редове (фиг. 3). ка я 

Коремчето (аб4отеп) е 
съставено отъ 5 членчета. 

Краката (реЧез) сж срав- 
нително дълги и тънки; най- 
силно развитата часть на 
крака е^ бедрото. Ходилото е 
съставено отъ 4 членчета, отъ 
които последното е двураз- 
дЪлно. 

Сходни видове. Най-че- 
сто и много лесно видътъ АЙ. 
оегтащсиз НтЬз+. може да бх- 
де смЪсенъ на първо мЪсто съ 
морфологически твърде близ- ие = 

ы гЬ$+., съ типичното раздвояване 
киятъму Ай. аепео{гет$ МатзВ., на 10-ия редъ на елитрата, долу 

още повече, че характерътъ на КВ. аепеотч!геп $ Маг5Б., безъ 

повредата отъ тЪзи два вида раздвоение на върха, Схем. Ориг. 

при ягодата е единъ и сжщъ. х | 

Сжщественото различие между т%зи два вида се състои главно 

въ типичното раздвояване на десетия точестъ редъ на елитритЪ у 

вегташсиз, което у аепеошгет$ липсва. При Юй. аепеотгеп$ 

МагзВ. десетиятъ и деветиятъ точести редове на елитрит$ вървятъ 

‘до основата на сжщитЪ почти паралелно единъ до другъ, безъ 

между тЪхъ да се вмъква единъ.кжсъ редъ отъ точки (фиг. 3). _ 
- 

и изцЪло покрити съ множество нЪжни, 
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Освенъ този, сжщественъ и ясно отличимъ признакъ, между двата 

вида сжществува разлика и по отношение ширината на самитБ ре 

дове и на междуредията на елитритЪ. При 2егтатшси$ междуре- 
дията сх по-широки отъ самитф редове, докато при аепеотгеп$ 
сжщит$ не сж никога по-широки отъ редоветф, а въ повечето слу- 

чаи, дори по-т$сни отъ тЪхъ. 
Освенъ съ Ай. аепеоштепн$ Магз|в., Юй. гегташси$ НтЬз+. 

се см5сва твърде често и съ единъ другъ насЪкоменъ видъ,. 
който все по-често започва да се срЪща и у насъ, именно 
съ ягодовия цвфтопробивачъ, Ай#йопотиз гибё НтЬз. 

'По-сжщественит$ отличителни белези на ягодовия цвЪтопро-. 

бивачъ сж следнитЪ. Възрастното насЪкомо има дължина отъ 2'5 
—2'8 мм., безъ хобота. ЦвЪтътъ на т5лото и на покривнитЪ криле 
е черенъ, съ слабъ металически блЪсъкъ. ЦФлото тфло е покрито 
съ множество нЪжни и кжси, сиво-бЪли космици, които му прида- 
ватъ сивъ цвЪтЪъ; космицит5 покриващи трижгълното щитче ($си- 

{еПи), сж толкова гжсти, че сжщото изглежда бЪло. Главата е по- 
‘’ широка, отколкото дълга, финно зърнесто пунктирана; въ ср$дата. 
на главата, близо до основата на хобота, се намира една дълбока._ 

ямичка. Хоботътъ е тънъкъ и дълъгъ, почти цилиндриченъ и 

слабо прикривенъ.. Пипалата сж дълги и тънки, прикривени почти 

подъ правъ жгълъ; първото членче (зсариз) е ръждивочервено, 
почти толкова дълго, колкото следващит$ две членчета заедно. 

Гръдниять щитъ е сжщо така по-широкъ, отколкото дълъгъ, на: 
бръчкано пунктиранъ. ЕлитритЪ сж продълговато-овални, най ши- 

роки къмъ ср$дата (15 мм.)., пунктирани въ надлъжни паралелни: 
_редове; раменната часть на покривнит$ криле между шестия и сед-. 
мия точести редове, е силно издута; междуредията сж слабо из- 
пъкнали и почти два пжти по-широки отъ самитЪ точести редове. 

2. Яйце. Оуит (фиг. 4). Яйцето на ВВ. бегтап1си$. 
91:65. е съ правилна широкоелиптична форма. СрЪднитЪ 
размЪри на измЪренитЪ отъ менъ 17 яйца 
сж: 0:61 мм. дълги и 0'34 мм. широки; 
най-голЪмата измЪрена дължина се оказа 
0:73 мм. , а най-малката такава — 0 51 мм.; - 
за широчината цифритЪ сж съответно 
0:40 мм. и 030 мм. ПрЪсно снесенитЪ 
яйца иматъ бледожълтъ цвЪтъ и силенъ 

 блЪсъкъ; яйчната обвивка на сжщитЪ е Фиг. 4. КВ. дегтап1- 
мека. Презъ време на развитието на ем- <9< "оз, а г 
брието яйцето придобива по-интензивно  “° У"°"” РИ 
жьлть цвЪтъ, а обвивката му затвърдява. Обвивката е 

- полупрозрачна и гладка. 
3. Ларва. Ёагуа (фиг. 5). Дължината на скоро излюпе- . 

ната ларва, по направени отъ менъ изм$рвания, възлиза на. 
10—11 мм., ширината на сжщатае 0'5—0`6 мм. Цв$тътъ. 

на младата ларва е бЪлъ, съ бисеренъ блЪсъкъ. ТЪ- 
лото е покрито съ дълги космици, които се намиратъ - 
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на задната часть на тергититЪ на всЪки сегментъ и сж 
фразположени въ напречни редове; освенъ т$зи, дълги, 
космици, на предната и задна половина на тергититЪ се на- 
‘миратъ множество малки конусовидни шипчета; сжщо та- 
кива шипчета се намиратъ и отъ коремната страна на по- 
‹следнитЪ н$колко сегменти. Отъ устнитЪ органи много до- 
‘бре развити и ясно видими сж силно хитинизиранитЪ че- 
_люсти (тапаиае); т$ сж съ трижгълна форма и на върха 
сж раздвоени въ две трижгълни зжбчета. Пипалата се на- 
миратъ на предната и странична часть ‘на главата, близо до 
‚мЪстото на съчленението на челюститЪ съ главата; пипалата 
сж ясно видими, двучленни. На челната и теменната часть 
‚на главата се намиратъ известенъ брой добре развити космици. 

Възрастната ларва е 3'0—4'0 мм. дълга и 1'2—1'3 мм. 
инирока. Въ спокойно състояние тя е вентрално прикривена. 
‘Общиятъ цвЪтъ на ларвата е бЪлъ, съ съвършено слабъ 
бледожълтъ отенъкъ. 

Главата, (фиг. 6), е съ продълговато-закржглена форма, 
.дълбоко втикната въ първия сегментъ на тЪлото, сравни- 

‘Фиг. 5. КВ. дегтап!си$ НгЬ${. . Фиг. 6. КП. дегтам1си $ НГЬ$1. 
Възрастна ларва. Общъ видъ (око- Глава на възрастна ларва. 

ло 15 х). Ориг. (Силно угол.) Ориг. 

‘телно малка и слабо хитинизирана. Тя е покрита съ космици, 
‘които сж разположени най-вече въ предната й часть. Челю- 
‘‹стит и пипалата иматъ сжщата форма и разположение, 
‘както при младата ларва, като се отличаватъ отъ нея само 
по размЪръ. 

Ларвата е безкрака. Тфлото й е съставено` отъ 12 
ясно различими сегменти, които сж покрити съ КОСМИЦИ. — 

На всфки сегментъ сж разположени: гръбно по 8, странично 
по 2 и коремно по 6 по-голЗми космици. Освенъ космицитЪ, 
‘на всфки сегментъ се намиратъ и множество малки конусо- 
видни шипчета, разположени въ предната и задна половина. 

на тергититЪ. Отъ къмъ коремната страна тЪзи шипчета се 
‚намиратъ само на 10-ия, 11-ия и 12-ия сегменти, като при 

г< 
им. 
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11-ия и 12-ия сегменти тЪ покриватъ последнитЪ почти из- 
Ъло. Тергумътъ на първия сегментъ е слабо хитинизиранъ. 
Броятъ и разположението на космицит$ и шипчетата по него 

_.-сж показани въ фиг. 7. На първия, четвъртия, петия, шестия, 
‘седмия, осмия, деветия и десетия 
-сегменти се намиратъ отвортиЪ на 
‚дихателната система (3115тае), кои- 
‘то се отличаватъ съ характерна 
‚дисковидна форма. 

4. Какавида. Рира (фиг. 8). 
Тя лежи като свободна какавида 
«(рира ПЬега) въ землестъ пашкулъ. 
На дължина достига срЪдно 3.5 мм. 
Има бЪълъ цвЪтЪ, съ слабо кремавъ. 

> " 
ААА 
КОСВЕННЫХ ых 

ии у им Та я 

ме им СС 

\ 
.» я С 

«и = 1 тмть 
ЗА В СМСАЯ В, Я АРВ ААА 
А ыы ру 448, “ у КАИ ЧИ 7 и: У НИИ к И РИ 

\““; му САМ 

Фиг. 7. КВ. дегтап!си$ НгЬ$+{. Струк- Фиг. 8. КБ. дегтап!си $ 
-тура на първия тергитъ при възрастната НгЬ$+. Какавида. (Силно 

ларва. (Силно угол.) Ориг. угол.). Ориг. 

оттенъкъ. Отъ горната страна и отъ страни е покрита съ 
сравнително голЪмъ брой по-дълги космици. Кремастерътъ 
‚завършва съ две игловидни хитинени иглици. По своето 

‚ устройство какавидата на Юй. сегташси$ НгЬз{. не се отли- 
`чава сжществено отъ свободнитЪ какавиди на другитЪ ви- 
‚дове Юйуйсйе5. 

Ш. Биологична часть. 

1. Животъ и развитие на възрастното насЪкомо. 
`Излюпването на първитЪ екземпляри при АЮйЙ. вегтатеи$ 
Н:63${. започва къмъ началото на м. септемврий и продъл- 
жава презъь сжщия месецъ и първата половина на м. ок- 

стомврий. ИзлюпенитЪ хоботници оставатъ въ почвата за 
презимуване. Най-в$роятно е т да оставатъ презъ всичкото 
‚време до зазимуването въ почвата ‚тъй като до сега не съмь 
‘ималъ случай да наблюдавамъ сжщитЪ да излизатъ на по- 
върхностьта на почвата следъ излюпването. Зимуването ста- 
‚ва на една дълбочина отъ 10—15 см. 

Появата на възрастнитЪ насЪкоми на повърхностьта на 
почвата презъ пролЪтьта е въ зависимость отъ състоянието 
‚на времето. Презъ 1937 година въ едно ягодово насаждане 
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въ околностьта на София възрастнитЪ насЪкоми се появиха 
въ последнитЪ дни на м. мартъ, а презъ 1942 година пър- 
витЪ екземпляри бЪха наблюдавани отъ менъ въ стопан- 
ството на Бр. П. М., сжщо въ околностьта на София, въ 
което правихъ систематически наблюдения за появата на хо- 
ботницитЪ, на 11 априлъ. ВъзрастнитЪ насЪкоми излизатъ. 
на повърхностьта на почвата, когато вегетацията на расте- 
нията започва и когато горниятъ почвенъ слой се позатопли - 

и изсъхна. За Унгария Вагапуот!с$ (1936) съобщава, че: 
тЪхното появяване съвпада съ цъвтенето на ягодитЪ. Презъ. 
времето отъ 11 априлъ до 20 априлъ 1942 година бЪха на- 
блюдавани само единични екземляри. Отъ 20 априлъ ната- 
тъкъ тЬхниятъ брой постепено и значително се. увеличаваше.. 
за да стигне максимума въ последнитЪ дни на м. априлъ. 

`На 27 априлъ, при прегледа на ягодовитЪ растения, можахъ 
_ да изброя до 40 хоботници на отдЪлно растение, който брой, 
по-нататъкъ не се увеличи. | 

Въ първитЪ дни следъ излизането отъ почвата хо- 
ботницитЪ сж слабо деятелни. Най-често тъхъ ще ги намЪ- 
римъ събрани по много заедно въ основата на растенията, 
въ вжтрешната часть на сжщитЪ, или по долната страна на 
по-старитЪ листа. Движенията имъ сх бавни и разстоянията, 
които изминаватъ кжси. Обикновено тЪ се придържатъ къмъ. 
растенията въ съседство на които сж излЪзли отъ почвата.. 
Едно мигриране на по-далечни разстояния или прииждане: 
отъ вънъ къмъ ягодовитЪ насаждения, както това съобщава. 
НапЕ (1940 а) не се наблюдава. Пренесени въ лаборатория- 
та и държани по много заедно, обаче, сжщитЪ хоботници. - 
ставатъ много подвижни и започватъ усилено да се хранятъ.- 

Въ този слабо активенъ периодъ отъ развитието на. 
възрастното насЪкомо, който продължава твърде кратко: 
време, една седмица до 10 дни следъ излизането на сжщото:- 
отъ почвата, то поема много малко храна и повредитЪ въ. 
този периодъ сж оть много малко значение. Характерътъ на 
повредата въ този периодъ е съвършено различенъ отъ 
следващия периодъ на усилена дейность и се състои въ. 
убождане на листната петура, която при по-силно нападение 
бива изцЪло надупчена (фиг. 9). При тфзи убождания въз- 
растното насЪкомо засега съ хобота си единиятъ епидер- 
мисъ и паренхимната тъкань,съ която се храни, като остава, 
незасегнатъ другиятъ епидермисъ. Този периодъ предшед-. 
ствува яценосния такъвъ и презъ време на сжщия се из- 
вършва узрфването на половитЪ продукти. 

Презъ втория периодъ отъ развитието на възрастното- 
насЪкомо, началото на който съвпада съ последната третина 
на м. априлъ и продължава презъ м. май и по-голЪмата часть- 
на м. юний, възрастното насЪкомо е много активно. То се. 
храни усилено, движенията му сж бързи и енергични, при: 
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най- слабо движение и приближаване сжщото се преструва на 
мъртво и пада веднага: на земята, или отлита на по-близко- 
или по-далечно растояние. 

Презъ този периодъ можахъ да различа две фази. 
Първата фаза се характеризира съ усилена повреда на 

младитЪ листни дръжки. Презъ това време хоботницитВ се 
хранятъ най-вече въ вх- 
трешностьта на ягодови- 
ТЪ растения, кждето се 
показватъ младитЪ листа. 
Повредата се състои въ 
убождане на листната 
дръжка и се причинява 
по следния начинъ. Съ 
хобота си насЪкомото пра- 
ви отблизо едно до друго 
убождания върху дръж- 
ката, най-често въ гор- 
ната половина на сжщата Фиг. 9. КВ. дегтап1си$ НгЬз+. 
и се храни съ сока. Вслед- Повреди отъ възрастни насфкоми на 

- листата на ягодата веднага следъ 
ствие на тЪзи Убождания позвата на сжщит® (Ке!ипдЁгаз3). 
и разкжсване на проводя- (Намл.). Ориг. 

щата тъкань се прекжс- 
ва и притокътъ на сокъ къмъ горната половина на дръж- 
ката, която скоро увЪхва, увисва надолу и’ постепенно из- 
съхва. Не следъ особено дълго време изсъхналата часть се 
откжсва и пада на земята. При по-силно нападение броятъ 
на повреденитЪ листни дръжки презъ тази първа фаза може 
да бжде значителенъ. Презъ 1942 година тази фаза продъл- 
жи до къмъ последнитЪ ‘дни на м. априлъ. На 27 априлъ въ 
стопанството на Бр. П. М., край София, въ по-силно заразе- 
нитЪ парцели ягоди, до тази дата бЪ унищожена значи- 
телна часть отълистнитЪ дръжки и започна унищожава- 
нето и на първитБ` цвЪтни дръжки, които се показваха 
между листнитЪ такива. Въ 1937 и 1939 година тази фаза 

` приключи съ около една седмица по-рано. 
Бързината съ която листнит$ дръжки биватъ повреж- 

дани е понфкога толкова голЪма, че всЪка новопоказала се 
листна дръжка бива тутакси унищожавана и на растенията`ос- 
таватъ запазени само най-старитЪ листа, почти само тЪзи, 
съ които растението е презимувало. ВъпрЪки това растения- 
та не загивать съвършенно, което се дължи на обстоятел- 
ството, че презъ този периодъ вегетацията е много буйна и 
се подържа отъ влагата, която се намира въ достатъчно ко- 

`личество въ почвата. Растенията, обаче, оставатъ слаби, 
ниски и личатъ още отъ далече. Повредата въ тази фаза се 
дължи предимно на убожданията, които хоботницитЪ пра- 
вялъ, за да се хранятъ. Къмъ края/на тази фаза, когато за-- 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во, Кн. ХИ. 12 
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почвать да се появяватъ и единични цв$тни дръжки и се 
‘срфщатъ вече копулиращи двойки, характерътъ на повредата 
е малко по-другъ и се обуславя освенъ отъ храненето на 
‘възрастното насЪкомо и отъ яйцеснасянето. 

Отъ многото наблюдения, които направихъ върху изо- 
лирани екземпляри, както и отъ наблюдения въ полето, по- 
‘вредата при яйцеснасянето се характеризира съ следнитЪ 
‘по-важни особености. 

Обикновено 3 до ‘4 дена следъ първоначалната копу- 
лация, която продължава значително дълго време, понЪкога 
повече оть 15 минути, женската избира подходяща дръжка, 
на която съ помощьта на хоботчето, въ едно много кратко 
време и много сржчно направя единъ много правиленъ кржгъ 
‘отъ дупчици, една до друга, около дрьжката. НепосрЪдствено 
‚‹следъ това, по-нагоре отъ кржга сжщата убожда дръжката 
на нЪколко м5$ста и едва следъ това пристжпя къмъ при- 
тготовлението на дупчицата (каналъ), въ която ще бжде сне- 
‘сено яйцето. Тази работа отнема на насЪкомото доста дълго 
време. Въ отдЪлни случаи за приготовлението на дупчицата 
‘женското насЪкомо употрфбява повече отъ 1/. часъ време. 
‘Следъ като дупката е готова, яйцето бива поставяно въ сх: 
щата съ задната часть на тЪлото на женското` насЪкомо. 
‘Самото яйцеснасяне продължава не повече отъ 2-3 минути. 
Следъ като яйцето е положено въ дупката, съ помощьта ^ 
на хобота, женското го втиква колкото е възможно по-ДЪъл- 

‘боко и съ сжщия прави движения надъ самата дупка, като. 

че ли съ цель да я замрежи. НепосрЪдствено следъ яйце- 
снасянето и много близо до първата дупка, женската прави` 

още една дупчица, която е много малка и за приготовле- 
нието на която насфкомото употрЪбява много по-малко време. 
Какво е назначението на тази втора дупка не е напълно 
ясно, но трЪбва да се предположи, че тя се прави съ цель 
да се улесни достжпа на въздухъ до яйцето, странично и 
безъ сжщото да е изложено по н$какъвъ начинъ на вредни 
влияния. Следъ това женската преминава на друга дръжка, 
кждето се повтаря сжщата картина. 

Въ материалитЪ събирани отъ ягодовитЪ насаждения, 
много често въ една и сжща цв$тна или листна дръжка 
съмъ намиралъ повече отъ едно яйце, а именно по 2, Зи 
въ порфдки случаи и по 4 яйца, докато при наблюденията 
въ лабараторията не ми се удале да видя снасянето на 
повече отъ едно яйце на дрьжка отъ една и сжща женска. 

Много наскоро б9ждъ яйцеснасянето повредената дръж- 
ка увЪхва и се пречупва на мЪстото на убожданията (кржг- 
чето) и увисва надолу, както това се наблюдава и при убож-. 
данията при храненето на ягодовия хоботникъ. Бързината на. 
увЪхването на повредената часть на дръжката е въ зависи- 

мость отъ температурата на въздуха: колкото е поэ-топло 

‚ аа 
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времето, толкова по-скоро следъ яйцеснасянето увЪхва и 
дръжката. : 

Броятъ не снесенитЪ яйца не е голЪмъ. Отъ наблюде- 
нията върху изолирани въ лабораторията двойки азъ можахъ 
да извадя заключение, че една женска не снася повече отъ 
30 яйца въ продължение на ц$Ълия яценосенъ периодъ отъ 
‘около 11/, месеца, следъ значителни паузи и следъ н$колко- 
кратна капулация, безъ при това при снасянето на яйцата 
да се очертава нфкаква правилность. Отъ отглежданитЪ за 
тази цель 10 женски хоботници, 9 снесоха между 24 и 32 
яйца. Едната отъ тЪхъ снесе само 8 яйца. ПървитЪ яйца 
Ъха снесени на 4 май 1942 година, отъ хоботници, които 

събрахъ на 27 априлъ с. г. 
р Втората фаза отъ активния животъ на ягодовия хобот- 
никъ започва отъ момента на появата на цвЪтнитЪ дръжки 
и се характеризира съ усиленото повреждане на сжщитф. 
Презъ тази фаза, но въ по-малъкъ размЪфръ, продължава по- 
вреждането и на листнитЪ дръжки. Повредата въ тази втора 
фаза е идентична съ повредата въ първата фаза и се дължи 
на убожданията, които хоботникътъ прави за да се храни, 
така и отъ тЪзи при яйцеснасянето. Последствията отъ по- 
вреждането на цвЪтнит$ дръжки сж сжщитЪ, както тЪзи при 
повредата на лист- 
нит$ дръжки и на- в 
блюдаваната картина _ 
е една и сжща.: (Фиг. | 
10). — Отражението, 
обаче, което има по- 
вредата въ тази фа- 
за върху ягодовото 
растение, е отъ съв-. 
семъ друго значение, — 
въ сравнение съ това 
отъ първата фаза. т 

Повреждането на | 
цв$тнит5 дрьжки е | _ 
най-усилено въ пър- | 
вата половина на м. 
май, но то продъл- 
жава и презъ остана- 
лата половина на сх- 
щия месецъ, както 
и презъ първата по- 
ловина на м. юний, 
поне при условията 
на Софийското поле 

презъ 1942 година. Фиг. 10. Повреда на ягодова цвЪтна дръжка 
ПовредитЪ презъ м. —отъ ВН. дегтап!1сиз НгЬз{. (Ест. гол.) 

София, 1942. Ориг. 

о мы я ея ы: Г а В о } не к . : а р о $ - $ з 
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май сж именно тЪзи, които опредЪлятъ и величината на ре- 
колтата, защото именно презь това време’ на най-усилено 
появяване на цвЪтни дръжки, растенията често се лишаватъ 
отъ по-голЪмата часть отъ тЪхъ, докато загубитЪ отъ по- 
вреждането на листнитЪ дръжки иматъ много по-малко зна- 
чение. т 

Какво е съотношението на повреденитЪ цвЪтни къмъ 
повреденитЪ листни дръжки презъ м. май 1942 година се 
вижда отъ едно изчисление, което направихъ въ една пар- 
цела въ стопанството на Бр. [1.. М., въ околноститЪ на София. 

На 10 май 1942 година отъ общо 273 повредени цвЪтни 
и листни дръжки, броятъ само на цвЪтнитЪ дръжки възлЪзе 
на 194, което прави 70-19%. 

На 26 май с.г. отъ общо 220 повредени цв$тни и листни 
дръжки, броятъ на повреденитЪ цвЪтни дръжки възлЪзе на. 
84, което прави 38'1%. 

Презъ втората половина на м. май, както и презъ м. юний, 
освенъ листни и цвЪтни дръжки, ягодовиятъ хоботникъ по- 
врежда много често и дрьжчицитЪ на отдЪлнитЪ цвЪтове 
(респ. цвЪтни пжпки) въ съцвЪтието. 

Повредата на отдЪлнитЪ дръжчици въ този случай на- 
подобява извънредно много на тази причинявана отъ ягодо- 
вия цвфтопробивачъ, Ап опоти$ гибЕ НтЬ$+. Сжщественото 
различие между повредата отъ ягодовия хоботникъ АЙ. 2ег- 
ташси$ НтЬз{. и тази отъ ягодовия цвЪтопробивачъ, по 
което съ сигурность може да бжде установенъ причинителя, 
се заключава въ това, че яйцата при ЮЁ. вегташсиз$ НтЬз+. 
се снасятъ въ дръжчицата, докато Ашйопоти$ ги НгЪ$+. 
снася яйцата въ цвЪтнитЪ пжпки. Съобщението на Кое 
(1936), че ягодовиятъ хоботникъ снася яйцата си и въ цв$т- 
нитЪ пжпки, не се потвърждава отъ моитЪ наблюдения. 
Сжщо така, повреди на ластунит$, за каквито съобщава. 
НапЕ (1940 6), не сх наблюдавани отъ менъ въ нито единъ 
случай. к 

ВъзрастнитЪ насЪкоми се срфщатъ презъ лЪфтото до’ 
къмъ 20 юний. Още въ първата половина на м. юний на _ 
1942 година сжщитЪ се срЪщаха вече въ значително по-ма- | 
лъкъ брой и числото на повреденитЪ дръжки къмъ това 
време се ограничи чувствително. Самит$ дръжки презъ този 
периодъ не сж много пригодни за яйцеснасяне, понеже за- 
твърдяватъ, а нови такива, поради слабата вегетация, се 
появяватъ по-рфдко. Въ това време се приключва обикно- 
вено и съ беритбата на ягодитЪ. 

Много интересно е наблюдаваното отъ менъ явление 
относно начина, по който става придвижването на ягодовия — 

хоботникъ отъ едно мЪсто на друго, въ границитЪ на едно 
и сжщо насаждение. Въ повечето случаи разпредЪлението — 
на ягодовия хоботникъ въ насаждението не е равномЪрно и 
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илътностьта на сжщия на нЪкои мЪста е по-голЪма, откол- 
кото на други. При все че ягодовиятъ хоботникъ е въ съ- 
стояние да се придвижва отъ едно мЪсто на друго чрезъ 
летение, главното му движение става посрфдствомъ ходене, 
тъй като летежъ се наблюдава при значително висока тем- 
пература, надъ 20°С. Отъ начало най-силно биватъ повреж- 
дани растенията тамъ, кждето хоботницитЪ се намиратъ въ 
най-голЪмъ брой, а следъ това сжщитЪ започватъ бавно да 
се движатъ дружно въ една опредфлена посока напредъ. 
М5стото до което хоботницитЪ сж стигнали при това на- 
стжпателно движение представлява една рЪзка граница между 
повреденитЪ и незасегнатитЪ още части на насаждението. 

Отъ извършенитЪ наблюдения и по-специално отъ на- 
блюденията въ София презъ 1942 година, можа да се уста- 
нови, че ягодовиятъ хоботникъ се ср$ща презъ лЪтото много 
дълго време, а именно отъ края на м. мартъ до края на 
втората третина отъ м. юний, всичко около 80 дни. За уста- 
новяване продължителностьта на живота при отдЪлнитЪ ин- 
дивиди, което не се подава на провЪрка въ естествени усло- 
вия, направихъ лабораторни наблюдения върху 68 хоботници, 
<ъбрани на 27 априлъ 1942 година. РезултатитЪ отъ тЪзи 
наблюдения сж показани на таблица 1. 

- ТАБЛИЦА № 1 ТАВЕГТЕ 
за продължителностьта на живота на 68 броя хоботници 
ее оегтатси$ Нгоз+. събрани на 27 априлъ 1942 година, 

въ лабораторни условия. 

о: уоп 68 шаглАцеп Чез ЕгаБеегз{епое]${есвегз 
Юй. вегташси$ НгЬз+., сезаттей аш 27. Арг! 1942, 

ит ГаБогавогиит. 

Продължителность на живота въ дни 
Герепз4аиег 11 Тасеп г: 

р = 3986 —0 —9 16—5051 —5556—60 пы
 

рой сви 10 ад ы : И 

Продължителностьта на развитие на ембриото въ яй- 
цето, споредъ направенитЪ въ лабораторията наблюдения, 
възлиза на 10—13 дни. Отъ 65 снесени на 4/5 май 1942 год. 
‚яйца, излюпването на ларвитЪ стана на 17 май с. г., а отъ 
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8 снесени на 11 май яйца, 6 ларви се излюпиха: на 21,. а 2 
на 22 май. 

Най-гол5мъ брой яйца се намиратъ въ листнитЪ и 
цвЪтни дръжки презъ м. май, а въ по-малъкъ разм$ръ СХ- 
щит се ср5щатъ и въ първата половина на м. юний. Отъ 
втората половина на м. май нататъкъ въ листнитЪ.и цвЪтни 
дръжки се срЪщатъ едновременно и яйца и ларви. | 

2. Развитие на ларвата. Въ лабораторна обстановка 
първит$ излюпени ларви бЪха констатирани отъ менъ, както 
това биде отбелязано и по-горе, на 17 май 1942 година. 
Презъ 1937 година, въ 'материали събирани въ полето въ 
околноститЪ на София, първитЪ ларви въ повреденитЪ листни 
дръжки бЪха констатирани отъ менъ на 20 май. Презъ 1939 
година, по материали произходящи сжщо отъ София, нам$- 
рихъ една ларва още на 4 май, а презъ 1940. г. — на 14 май. 

Преди излюпването на ларвата, въ яйцето не ставатъ 
никакви сжществени промФни. Съдържанието на яйцето ставаи 
само малко по-бистро и обвивката му по-прогледна.. с 

Излюпената ларвичка остава на мЪстото, кждето сее 
намирало яйцето, и непосрЪдствено следъ излюпването мла- 
дата ларвичка започва да се храни съ съдържанието на 
увЪхналата часть отъ дръжката, независимо отъ това дали 
сжщата е още прикрепена или е откжсната и паднала на 
земята. Храненето на ларвата се извършва по такъвъ начинъ, 
че тя е обърната винаги съ главата къмъ основата на. лист- 
ната петура, респективно цвЪтнитЪ пжпки. Ларвата поема. 
много малко храна, като минира вжтрешностьта на’ дръж- 
ката, а остава незасегнати само стенитЪ на сжщата. По този. 
начинъ вжтрешностьта на дръжката представлява единъ. 
тунелъ, въ който ларвата се движи бавно напредъ. Ларвата: 
пораства бавно и нейното развитие е твърде продължително.. 
Споредъ Ко2зура! (1929) ларвниятъ периодъ при Кй. ае- 
пео\теп$ МагзВ. продължава 4 седмици, а споредъ Ко1Ге: 
(1936), ларвата на Ай. дегтатсиз НтЪз. се нуждае за своето. 
развитие отъ единъ периодъ отъ 7 седмици. 

Споредъ извършенитЪ отъ менъ проучвания въ лаборатор- 
на обстановка, първитЪ екземпляри отъ възрастни ларви презъ 
1942 г. можахъ да наблюдавамъ на 14 юний. Въ ‘значителенъ. 
брой възрастни ларви можахъ да наблюдавамъ презъ сжщата 
година въ стопанството на Бр. П. М. едва на 14 юлий. Ако. 
се сжди по тфзи наблюдения, трЪбва да се извади заклю-- 
чението, че за да достигне пълновъзрастно състояние - лар- 
вата на Юй. сегташсиз НгЬз{. се нуждае отъ около 6 до. 
7 седмици. Продължителностьта на ларвния периодъ е,. 
обаче, много по-гол$мъ, тъй като възрастната ларва не’ 
се превръща веднага следъ израстването си въ какавида,. 
а остава въ това състояние още значително дълго време.. 
Следъ достигане на максималнитЪ си размфри ларвата 
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престава да се храни и остава въ самата дръжка на 
повърхностьта на земята или напуска дръжката и’ на- 
влиза въ почвата на една дълбочина до 10 см., кждето си 
приготовлява малка кржгла камерка (землестъ пашкулъ) съ. 
загладени отъ вжтре стени. Напускането на дръжката отъ 
ларвата се обуславя до голЪма степень отъ валежитЪ респ. 
отъ въздушната и почвена влага. При много сухо време 
ларвата не излиза отъ дръжката веднага и остава въ нея 
(диапауза) до настжпване на по-влажно време. По-гол$- 
мата влага предизвиква по-лесно пълното разрушаване на из- 
съхналитЪ и издълбани дръжки и по-бързото `преминаване 
на ларвата въ почвата, както и по-лесното приготовление на 
землестия пашкулъ, което се потвърждава отъ наблюде- 
нията върху ларви, държани въ лабораторията въ суха и 

_ влажна срЪда. Въ полето и по-специално презъ 1942 година, 
която се характеризира съ твърде малко валежи презъ ме- 
сецъ юлий, навлизането на ларвитЪ въ почвата напр., стана 
въ единъ дълъгъ периодъ отъ време. 

Ларвата на ягодовиятъ хуботникъ се повлиява твърде 
малко отъ външни неблагоприятни влияния и показва въ това 
отношение забележителна устойчивость, както на суша, така 
и на излишна влага. При единъ опитъ въ лабораторна об- 
становка, значителенъ брой лаври бЪха поставени, заедно съ 
сухитБ листни и цв$тни дръжки, въ условия на обилна 
влага. Количеството на последната бЪше толкова голЪмо, 
че цфлото съдържание на дрьжкитЪ се превърна въ една 
напълно разложена и гниеща лепкава маса, съ изобилие на 
плесени. Въпр$ки това, всички поставени при ТЪзи условия 
ларви останаха живи, изхраниха се нормално и можаха впо- 
следствие да какавидиратъ, щомъ бидоха поставени въ под- 
ходящи условия. До каква степень развитието на ларвата 
може да бжде повлияно отъ прЪкомЪрна суша презъ лЪтото, 
която да се яви като ограничаващъ факторъ, точни наблю- 
дения за това не съмъ правилъ. 

3. Какавидиране и какавиденъ периодъ. Превръща- 
нето на ларвата на ягодовия хоботникъ въ какавида се из- 
вършва въ землестия пашкулъ, приготвенъ предварително. 
отъ ларвата. Какавидирането ‘се извършва въ най-голЪмъ 
размЪръ отъ втората половина на м. августъ до къмъ срЪ- 
дата на м. септемврий. Точни наблюдения върху продължител- 
ностьта на какавидния периодъ не сж правени, но отъ на- 
блюденията ми върху единични случаи, смЪтамъ, че този пе- 
риодъ продължава 3—4 седмици. Презъ време на какавидния 
периодъ не се наблюдаватъ никакви особености. Какавидата 
почива въ землестия пашкулъ презъ всичкото време непод- 
вижно. Къмъ края на сжщия периодъ започватъ да се очер- 
таватъ крайницитЪ (фиг. 8) и се забелязва потъмняване на 
известни мЪста по тфлото. Презъ м. септемврий се излюп- 
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ватъ хоботницитЪ отъ новото поколЪние, които първона- 
чално оставатъ известно време въ землестит пашкули, а 
впоследствие напускатъ сжщитЪ и отиватъ на 10 до 15 см. 
дълбочина въ почвата, кждето оставатъ до следующата 
пролЪть. 

Възъ основа на даннитЪ отъ она и полски 
наблюдения за времето на поява на отдЪлнитЪ стадии на 
ягодовия хоботникъ, ЮйулсЁИез вегтасиз НуЬз+.; и про- 
дължителностьта на сжщитЪ, при условията на София, можа _ 
да се установи, че ягодовиятъ хоботникъ има едно поколЪ- 
ние годишно. 

Годишното. развитие на сжщия насЪкоменъ видъ е пред- 
ставено картинно въ долната схема. 

Бан ЗНС > 
Въоренас . -ТШаро а ВОО ПИН со | 

ен Бе г 
кие ОН ры в в 

] Кекавида-Рарре РР 

Схема за годишното` развитие на КВ. дегтап1сиз НгЬ${. 

ГУ. Стопанско-биологична часть. 

1. Хранителни растения. Ка|{епБасп (1874) е на- 
мЪрилъ ягодовиятъ хоботникъ по Ум 5зершт. По Зспан- 
Ти$$ (1916) ягодовиятъ хоботникъ се срфща`по джба, като 
женската снася яйцата си на ягодовит$ листа. Ке!1{ег, 
(1916), дава хранителнитЪ растения на сжщото насЪкомо, 
както следва: „Аи СЦез4гАисн, Безопаетез Е1спеп, абег аисьв 
аи? НипБеегеп ип Козеп“. В1ппеп(ва! (1903) го съоб- 
щава като неприятель по розитф. 51а ег (1938), ГапсКе 
(1939) и НапЕ (1940 а, 6) разглеждатъ този видъ като не- 
приятель преди всичко на ягодата. Последниятъ авторъ го 
е намиралъ въ доста голБ5мъ разм$ръ още по малината и 
кжпината, а сжщо така го съобщава и за ябълката. 

Отъ направенитф отъ менъ изучвания, като хранителни 
растения на ягодовия хоботникъ у насъ до сега можахъ да 
установя само ягодата, малината и кжпината. Отъ тЪхъ кул- 
турната ягода се явява най-важното му хранително растение. 
ДивитЪ ягоди, които се`срфщатъ доста разпространени въ 
Софийско и често въ непосрфдствено съседство съ насаж- 
дения отъ културната ягода, не се явяватъ като хранително 
растение на този хоботникъ. Малината и особно кжпината 
у насъ до сега се очертаватъ само като второстепенни хра- 
нителни растения. ПовредитЪ, които хоботникътъ’ причииява 
на малината и кжпината сж подобни на тЪзи при ягодата 
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«фиг. 11), но поради по-слабото нападение по тфзи две ра-. 
стения, стопанското значение на яголовия хоботникъ за тъфхъ 
за сега е много ‘малко. 

2. Вреда и стопанско значение. Вредата, която при- 
чинява ягодовиятъ хоботникъ АЙ. сегташси$ НтЬз+. на яго- 

Фиг. 11. Повреди по малината отъ КВ. дегта- 
п1сц$ НгЬзё. (Слабо намал.) София, 1942. Ориг. 

дата се състои въ унищожаването на листнитЪ$ и преди 
всичко на цвЪтнитЪ дръжки, а по-малко въ унищожаването 
и на отдЪлнитЪ цвЪтове. Въ това отношение ягодовиятъ_ 
хоботникъ е далечъ много по-опасенъ вредитель отъ ягодо- 
вия цвфтопробивачь Аййопотиз$ ги НтЬз${., тъй като по- 
вредата при последния видъ е ограничена само върху от- 
‚ДЪлни цвЪтове на съцвЪтиетс. 

Колко гол5ма може да бжде вредата отъ ягодовия хо- 
„ботникъ може да се сжди отъ следния, опитно установенъ 
‚отъ менъ, фактъ. На 30 априлъ 1942 год. изолирахъ по две 
двойки хоботници въ саксия съ добре развити ягодови ра- 
‚‹стения. До края на м. май с. г. тфзи хоботници трЪбваше 
‚да прехвърлямъ последователно още два пжти въ други 
‚‘саксии, тъй като по-голЪмата часть отъ листнитЪ и всички 
цвЪтни дръжки биваха редовно унищожавани, безъ расте- 
‘нията да могатъ да цъвтятъ и дадатъ плодъ, както това е 
‘случаятъ при контролнитф растения (фиг. 12, 13). Не по- 
‚малки сж загубитЪ и въ самитЪ ягодови насаждения при 
масовата появана този хоботникъ, наблюдавана отъ н$зколко 
години насамъ въ околноститЪ на София, което се потвърж- 
дава отъ следнитЪ факти. На 17 май 1937 год. въ стопан- 
‚ството на Хр. Ч., край София, състояще се отъ 4 декара, 
‘ягодитЪ бЪха така силно нападнати, че на тази дата на 
единъ коренъ се наброяваха срфдно по 10 повредени ли 
«стни и цвЪтни дръжки. На 4 май 1939 г. въ стопанството 
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на В. Е, сжщо край София, отъ всичко 9 декара ягодово- 
насаждение бЪха напълно унищожени 3 дек. Въ унищоженитЪ. 
3 цекара ягоди бЪха запазени само първитЪ, вече загрубЪли. 
листа, съ които растенията сж презимували. На 14 май въ. 
стопанството на Бр. П. М., край София, отъ 60 декара яго-- 
дово насаждение бЪха напълно унищожени вече 17 декара. 
Въ това стопанство най-силно нападнатитЪ растения бЪ$ха. 
най-старитЪ такива (до 7 годишни). Презъ 1942 година, въ 
сжщото стопанство, още на 27 априлъ въ цфлото ягодово- 
насаждение отъ около 40 декара, отъ листнитЪ дръжки бЪха 
унищожени срЪдно къмъ 20%. НЪкои отъ парцелитЪ бЪха, оба-- 
че, още по-силно нападнати, което принуди стопанитЪ да ги. 
изоратъ. Следъ изораването на тЪзи парцели, цфлата маса отъ. 
хоботници премина въ по-слабо нападнатитЪ до този моментъ. 
съседни парцели. До края на вегетационния периодъ и тЪзи пар- 
цели пострадаха до толкова, щото отъ сжщитЪ не можа да бжде 
бранъ плодъ, поради което ТЪ бЪха сжщо израни. За го-- 
лЪми загуби отъ ягодовия хоботникъ АЙ. вегташси$ НтЬз+. 
се съобщава и отъ други страни. Въ Германия въ това от-. 
ношение доста изчерпателни сж даннитЪ, които ни даватъ. 
отав1ег (1938), Лавске (1939), и НапЕЁ (1940 а, 6), а за 
Унгария — Вагапуоу!{с$ (1936). Споредъ Э1аН]ег, напр... 
докато презъ 1937 година производството на ягодовъ плодъ- 
въ К це! поаи е възлизало на 17.644.16 центнера, на стой: 

ность 387,961.70 РМ., сжщото презъ 1938 година и въирЪки. 
увеличената ягодова площь е било само 5,952.64 центнера,._ 
т. е. едва около 1/, отъ това презъ 1937, съ една загуба, 
която се изчислява на 200,000 РМ. Единствената причина за 
това 51АН|ег отдава на ягодовия хоботникъ, едно поло- 
жение, което сжщиятъ авторъ нарича катастрофа за ягодо-- 
вото производство. | 

Отъ наблюденията ми върху размЪра на повредить отъ. 
този хоботникъ, азъ идвамъ до заключението, че повредитЪ. 
сж особено голЪми въ тфзи ягодови насаждения, които се. 
намиратъ на сухи почви и не могатъ да се напояватъ. Яго- 
довитЪ градини, които се напояватъ, напротивъ, при все че- 
не сж гарантирани отъ повредитЪ на сжщия вредитель на-- 
пълно, не сж изложени на силни поражения. Това би могло- 
‚да се обясни отъ една страна съ прЪкото въздействие на. 
напояването върху нЪкоя отъ стадиитЪ на насЪкомото и 
най-вфроятно върху какавидната стадия, и отъ друга страна. ̂ 
съ създаване чрезъ поливането на условия за по-добра ве- 
гетация и образуване на по-голЪмъ брой листни и цвЪтни. 
дръжки, което има за последствие относителното намаление: 
на повреденитЪ дръжки. 

Напротивъ, въ неблагоприятни за вегетацията условия. 
когато се образуватъ по-малко на брой, по-тънки и по-кжси: 
дръжки, вредата се увеличава вследствие на това, че за. з 



Фиг. 12. Повредени ягодови растения отъ КВ. дегтап!си$ НгЬ$+. 
Лабор. 1942. Ориг. 

Фиг. 13. СжщитЪ растения, както въ фиг. 12, запазени контролни, без. 
КП. дчегтаптси$ НгЬз${. Лабор. 1942. Ориг. 
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‚своето изхранване хоботницитЪ тр5бва да употрЪбятъ много 
повече дръжки. Сжщото важи и по отношение на снасянето 
на яйцата, тъй като въ по-слабитЪ дръжки женската не 
‚снася повече отъ едно яйце ‚и съ това за полагането на 
всички свои яйца. се нуждае отъ много повече листни и 
‚цвТтни дръжки. Въ връзка съ това, трЪбва да отбележа, че 
много по-гол5ми сж загубитЪ въ листни дръжки вследствие 
на убожданията при храненето на хоботницитЪ, т. е. отъ 
‘така нареченото имагинално хранене, отколкото отъ убож-_ 
_данията, които женската прави за снасяне на яйцата. Отно- 
шението на първитЪ къмь вторитЪ убождания обикновено е 
1:30 до 1:40. 

Колкото се отнася до вредата, за която съобщаватъ 
‚както 51а [ег (1938), така и Нап (1940 6), която се съ- 
-стои въ намаление образуването на нови растения, вслед- 
ствие на повреждането на ластунит$, това при нашитЪ усло- 
вия нфма никакво значение, поради изтъкнатиятъ и на друго 
мЪсто фактъ (стр. 180), че такива повреди на ластунитЪ у 
’насъ не сж наблюдавани. 

Колкото и да сж голЪми повредит%, нанасяни на яго- 
‚довитЪ растения, все пакъ ТЬ не сх оть такова значение, 
`че да доведать до унищожаването на сжщитЪ напълно и 
‚окончателно, защото и най-силно нападнатитЪ растения, които _ 
‚сж били лишени отъ по-голЪмата часть отъ листата и цвЪ- 
`товетЪ, респ. плодоветЪ, сж въ състояние да се възстано- 
вятъ почти напълно презъ следната година. Това явление е 
‚констатирано нееднократно отъ менъ и то въ ягодови на- 
«саждения, които сж били редовно т. нЪколко го- 
‚дини наредъ. 

3. Масово появяване и условия, които благоприят- 
-ствуватъ сжщото. Ние не разполагаме съ никакви данни_ 
относно това отъ кога ягодовиятъ хоботникъ се ср$ща въ- 
обще у насъ. 

Ако се сжди отъ даннитЪ за общото географско раз- 
‘пространение на това насфкомо (стр. 170), обаче, може да 
се предполага, че сжщото го е имало у насъ и по-рано, преди 
‘още да бжде установено като масовъ неприятель на ягодата 
‚въ страната. По-вфроятно е да се приеме, че този видъ е 
‚по-скоро мЪстенъ, отколкото пренесенъ въ последнитЪ, го- 
дини, тъй като едно оть най-важнитЪ условия за неговото 
сжществувание — всички растения, които сж познати като 
‚негови гостоприемници, сж широко разпространени у насъ. 
Това се отнася еднакво, както до ягодата, така и за мали- 
‚ната, кжпината, джба, розата и пр. 

Условия за неговото масово намножаване у насъ се 
създадоха на първо мЪсто, обаче, едва въ последнитЪ го- 
‘дини, благодарение на усиленото отглеждане на най-предпо- 
‘читаното отъ него хранително растение, ягодата. Въ това не 
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може’да има никакво съмненис, особено ако се съпоставятъ- 
даннитЪ за заемзнитЪ отъ ягодовата култура площи въ стра- 
ната презь отдЪлнитЪ години (стр. 163) и ТЬзи за появата 
му като масовъ неприятель у насъ. До момента, когато яго-- 
дата се отглеждаше въ много ограничени размЪри у насъ,. 
тукъ-таме, на отдЪлни малки и изолирани площи, разпростра: 
нението на ягодовия хоботникъ е срЪщало сигурно есте-- 
ствени пр$чки. Когата, обаче, се създавать по-голЪмитЪ и. 
и много често почти непрекжснати ягодови насаждения, не- 
говото по-нататъшно разпространение се улеснява твърде- 
много, защото активното му преминаване отъ едно насаж- 
дение въ друго не е съпроводено вече съ нЪкои особени. 
трудности. Поради това, съ сигурность ние трЪбва да очак-- 
ваме, че кржгътъ на-неговото разпространение ще се увели- 
чава постепенно, при условие, че културата на ягодата ще` 
продължава да се разширява въ сжщия размЪръ, както това' 
е било до сега и че едно ограничаване на тоя неприятель. 
не ще може да бжде постигнато. чрезъ активната намЪса ва 
човЗка. > 

® Точно, обаче, тамъ кждето у насъ ягодовото производ-- 
ство е най-силно застжпено и имаме голЪми и непрекжснати. 
площи съ ягоди, т. е. на лице сж всички най-благоприятни 
условия за едно масово появяване на ягодовия хоботникъ, 
сжщиятъ до сега не е познатъ, а въ други мЪста съ срав- 
нително по-ограничени по площь ягодови насаждения, той е 
взелъ необикновено голЪми размЪри. Такива сж напр. ягодо- 
витЪ насаждения въ района на с. Кричимъ и този на с. Ка- 
туница, въ сравнение съ Софийския районъ. Обяснението, че 
въ първитЪ два района ягодовиятъ хоботникъ до сега въ- 
обще не е попадналъ е по-малко приемливо, а отъ друга 
страна противоречи и съ предположението за мЪстния про- 
изходъ на този неприятель. Анализирайки по-основно причи: 
‘ната на това явление, азъ намирамъ за по-приемливо обясне: 
нието, че въ случая много важна роля трЪбва да играе на- 
чинътъ на отглеждане на. ягодата, а именно възможность 
или липса на такава за напояване и то напояването, което: 
се прави следъ беритбата на ягодитЪ, когато голЪма часть. 
отъ ларвитЪ не се намиратъ вече въ дръжкитЪ, а въ поч- 

_ вата. Въ този моментъ може да бжде засегната и стадията 
какавида, която е най-нЪжната стадия и много по-чувстви- 
-телна, макаръ и защитена въ землестъ пашкулъ. 

Интересеньъ въ епидемиологично отношение се явява 
още единъ фактъ, а именно, че появата на ягодовия хобот- 
никъ у насъ и по-специално въ Софийско, съвпада съ въвеж- 
дането и масовото разпространение на ягодовия сортъ Ма- 
Чате Мошюо+, фактъ, който е отбелязанъ и оть Нап (1940 б) 
за Германия. 
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Споредъ едно съобщение отъ г. Бойковъ, предадено ми 
‘отъ фитопатолога О. Джуркова, въ с. Долна Баня най-много. 
‘‹сж били нападнати сортоветЪ Шарплесъ и Мадамъ Муто, 
‚докато сорта Мадамъ Мери, розово-червена ягода, не е билъ 
‚нападнать. Ако се съпоставятъ т$зи факти съ отбелязаното 
‚отъ менъ обстоятелство, какво ‘дивитЪ ягоди въ Софийско 
‘не се нападатъ ‘отъ този хоботникъ, ясно е и че сортовиятъ 
съставъ може да играе ролята на облагоприятствуващъ ма- 
‹совото размножение факторъ. 

Относно влиянието на климатическитЪ фактори върху > 
масовото размножение на ягодовия хоботникъ, нашитЪ по- 
знания сж твърде ограничени. Върху развитието на възра- 
стното насЪкомо, въ всфки случай, влиянието' на температу- 
рата и по-специално на низкитЪ температури, не ще дае 
‘отъ решително значение. Едно косвено доказателство за това 
представлява студената зима на 1941/42 г., която се харак- 
теризира съ изключително низки температури. Презъ -тази 
‘зима, споредъ даннитЪ на Ц. М. И. напр., на 24 януарий 
1942 година е отбелязана минимална температура на въздуха 
отъ —28:39С., за София. ТЪзи низки температури, обаче, не 
можаха да повлияятъ съ нищо на възрастнит$ насЪкоми, _ 
които се появиха въ много по-гол6мъ размЪръ, отколкото 
‚вс$ки другъ пжть. 

У. Борба. 

А. Досегашни проучвания. 

Първи, който се спира п0о-подробно на въпроса за борбата и 
_`то съ сродния на АЙ. эегтащси$ НтЬз+. видъ, Юйупсй Иез аепео- 
‘гет$ Матзн, е Корзура| (1929). Като предпазно срЪдство. сре- 
щу ЮЁ. аепео!еи$ МатзН. тоза авторъ препоржчва н$колкократ- 
ното събиране и унищожаване на повреденитЪ части на нападнати- 
ТЪ растения, като събирането се извършва отъ всички стопани едно-' 
‘временно. По такъвъ начинъ, споредъ автора, се ограничаватъ по- 
нататъшнитЪ генерации (?) на нас5комото. Сжщиятъ авторъ до- 
‚пуска, че въ борбата срещу този неприятель отъ полза могатъ да. 
бждатъ нЪкои силно миризливи вещества за пропжждане на хобот- 
ницитЪ, напр.: петролно-сапунена емулзия или карболинеумъ, съ 
‘които да се пръскатъ застрашенитЬ култтри, или петролъ, слабъ 
‘‚феноловъ или лизоловъ разтвори, съ които да се навлажнятъ стър- 
готини или ситенъ пЪсъкъ, които да се разхвърлятъ между расте- 
нията. Самиятъ авторъ такива опити, обаче, не е правилъ. Употр$- 
бата на контактни или стомашни отрови, споредъ Ко2зура1, не 

може да намфри приложение по н$колко причини, а именно: стара- 
телното укриване на бръмбарчетата, косместата покривка на ягодо- 
вото растение, начинътъ на хранене на възрастнитЪ насЪкоми и 
опастностьта отъ натруиване и задържане отровата върху плодо- 

вы. р) \ . ! й 
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зетЪф. Вагапуоу1с$ (1936) съобщава, че напрашването на напад- 
чнатитЪ култури съ пиретровъ прахъ въ топли утренни часове сее 
`оказало добро срЪдство за борба съ този неприятель. $ {АВ 1ег(1938) 
‚препоржчва следнитЪь м5рки: изкореняване на старитЪ ягодови на- 
саждения, засаждането на нови ягодови градини да стане тамъ, кх- 
дето има възможность, за напояване, грижлива почвена обработка и 
торене, като предпазни м$рки. Той см$та, че отъ химическитЪ ср$д- 
ства стомашнитЪ отрови сж безъ значение. Споредъ 5+АН1ег мно- 
‚го добри резултати въ Германия сж получени при употрЪбата на 
никотиновия прахообразень препаратъ „Рошопа“ ие на мнение, 
‘че сжщитБ резултати биха могли да се получатъ и съ дерисовитЪ 
‚или съ дерисъ-пиретровитЪ препарати. Опити съ последнитв препа- 
рати той не е правилъ. ЛапскКе (1939) сее ограничилъ при своитЪ 
опити съ неотровни за човфка препарати, като е предпочелъ да ра- 
‚боти съ прахообразнитЪ такива. Въ лабораторни условия той е по- 
‚лучилъ следнитБ. резултати: пиретровъ прахъ нее далъ никакъвъ 
резултатъ, съ никотинови прахове — 60%, съ дерисови прахове съ 

 инсектисидъ Т — 95% и съ чисти дерисвви прахове — 100% смър.- 
‚ность. При единъ полски опитъ (1937) сжщиятъ авторъ е получилъ 
по-добри резултати съ чисти дерисови прахове (819% —89% смърт- 
ность) и по-слаби съ дерисъ-пиретрови прахове (71%—779% смърт- 
ность). При други полски опити (1939) Запске получава резулта- 
ти, които му даватъ основание да см$та, че въ действието на ог- 
дЪфлнитЪ дерисови и дерисъ-пиретрови препарати сжществува зна- 
чителна разлика. Така напр., при чиститЪ дерисови прахове смърг- 
ностьта се е движила между 47.29% и 89.6% (опитъ 1) и между 
17.69% и 61. 476 (опитъ 2). При сжщитв опити смъртностьта на 
Юй. оегташси$ НтЬ${. при дерисъ.пиретровитЪ прахове е била 
12.4% до 28.9%. Вь една друга работа, върху майския бръмбаръ, 
Лапске (1940) приписва добро действие срещу Юй. вегтатси$ 
15$. на препаратитЬ отъ така наречената „нирозанова група“. 
Нап (1940), който е извършилъ много на брой и подробни лабо- 
раторни и полски опити съ най-различни препарати, потвърждава въ. 
общи черти резултатит добити отъ Лапске (1939). При лабора- 
торнит$ си опити Нап е получилъ 66.6% —92.0% смъртность съ 

‚ чисти дерисови препарати, 48.0—96.69% съ дерисъ-перитрови пра- 
хове, 33.0 —45.8% — съ никотинови препарати и 39.39% — съ пи- 
ретрума. Освенъ това, НапЁе получилъ сравнително добри резул- 
тати и съ арсена и съ кварцово брашно (препаратъ „МааК!“), което 
той отдава не на химическо, а на чисто физико-механическо въз- 
действие, т. н. „Заиб\уйкипе“. 

Б. Собствени изследвания. 

Липсата на какъвто и да е опитъ за борба срещу яго- 
‚довия хоботникъ у насъ, както и споменатитЪ различия въ 
действието на разнитЪ химически срЪдства за борба съ сж- 
чция, констатирани отъ поменатитЪ по-горе автори, затруд- 
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нява провеждането на една системна борба съ. този неприя- 
тель въ насъ. По сжщата причина освенъ  препоржчването:- 
на нфкои общи културно-предпазни мЪрки, на нашитЪ яго- 
допроизводители не можеше да бждатъ дадени никакви си- 
гурни указания за извеждането на прЪка борба и по изпол- 
зуването на химическитЪ срЪдства. Това ми даде поводъ,. 
едновременно съ изучванията върху живота и развитието `на 
този непознатъ до скоро неприятель на ягодата у насъ, да 
се занимая по-основно и съ възможнитЪ начини за борба СЪ. 
него, при нашит условия. ПолученитЪ при т$зи изследва- 
ния резултати сж изложени по-долу. _ 

\ 

|. Химически методъ. 

Отъ проучванията върху живота, навицит$ и развитие- 
то на ягодовия хоботникъ Ай. вегташсиз Нгфз+. става ясно, 
че борбата срещу сжщия вредитель може да се изведе съ. 
успЪхЪъ, ако бжде насочена срещу възрастното насЪкомо, и 
то въ периода преди снасянето на яйцата. Борбата срещу 
останалитЪ стадии (яйце, ларва, какавида), животътъ на 
които е напълно скритъ, е, или напълно невъзможна, или 
много трудна. Отъ начина по който възрастното нас$комо 
се храни, трЪбва да се приеме, че най-пригодни за борба ще 
бждатъ химическитЪ срЪдства съ контактно действие, които: 
сжщевременно да сж безвредни за човЪка и ягодовото раз- 
стение. По тЪзи причини, въ опитит$ си се ограничихъ съ из _ 
ползуването предимно на такива химически срЪдства, които 
притежаватъ горнитЪ качества и биха могли да иматъ дей- 
ствително нЪкакво значение за практиката. | 

ХимическитЪ срфдства, които употрЪфбихъ при опититЪ 
сж следнитЪ: 

_ 1. Съдържащи дерисъ (ротенонъ) : Копа На“ 
сшеа, Кйшех и Огаша. 

2. С ъдържащи пиретрум ъ-дерись-пиретрумъ : 
ПирПпа], ОБейса-51Аибо], Оташа, ЗргигИ-З4аиь и Меи4огН 
(прахове) и Ко{епо! и Рагехап (течни). 

3. Съдържащи никотинъ: Ротопа, РАНЕ. -[15+.. 
Оицепа, Мейкиии, ЗпарвИ и Агриа. 

4. Съдържащи пиретрини: Пейс1а-РЙап20]1 (теченъ). 
5. Съ друго химическо се ржан ЕНазап „. 

Мпозап-54аиб, нафталинъ и дървена пепель.1 
1. Лабораторни опити съ дерисови препарати. Пре- 

паратитЪ познати подъ името дерисови препарати, сх срав- _ 

1 Почти всички отъ изброенитЪ по-горе препарати, които не се 

намиратъ въ продажба у насъ, получихъ при първо поискване отъ фир- 

митЪ производителки въ Германия. За любезната услуга, тукъ изказвамъ- 

на сжщитЪ голЪмата си благодарность. 
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нително нови. У насъ ТЪ сж почти непознати, тъй като съ. 
тЪхъ до сега не сж правени никакви опити и почти не сх, 
въведени въ нашата практика. Служебно сж изпитани и до- 
пуснати за борба противъ ябълковата листна въшка, Догай$ 
рот: Ое СЦеег, само два препарата отъ английски произходъ, 
а именно КаёаКШа и Ро]у0301. СжщитЪ се употрЪбяватъ чрезъ 
напръскване на нападнатитЪ растения. 

ДерисовитЪ препарати се явяватъ въ растителната за- 
шита въ резултатъ на стремежа да се нимБрятъ замЪсти- 
тели на силно отровнитЪ, не само за насЪкомитЪ, но и отров- 
ни и вредни и за човЪка, домашнитЪ животни и растенията 
арсенови съединения. Токсичностьта на дерисовитЪ препа- 
рати се дължи и обуславя отъ съдържащата се въ тЪхъ. 
субстанция известна подъ името ретенонъ, химическата фор- 
мула на който е С„зН.Озк, и на редъ други подобни на ре- 
тенона химически съединения, които се съдържатъ въ нфкои 
тропически растения, распространени главно въ Холандска 
Индия, Китай и Япония. Отъ тЪзи растения най-важни. за 
производството на дерисови препарати се явяватъ видоветЪ 
Дегт5$ еШриса, 0. иймтоза, 0. сШпепт$5 и др. Ротеноно- 
вото имъ съдържание, което споредъ н$кои автори опредЪ- 
ля токсичностьта на дерисовитЪ препарати, се колебае въ 
доста широки граници, 0.5% —7%, а въ нЪкои случаи до 12%. 
Действието на ротенона е преди всичко контактно, но сх- 
щиятъ притежава и известно стомашно такова, Докато чо- 
вфкътъ и изобщо топлокръвнит$ животни сж се показали. 
нечувствителни къмъ дерисовит$ отрови, по отношение на 
рибитЪ и на много насЪкоми, сжщитЪ иматъ специфично, 
силно отровно действие. ДерисовитЪ препарати се срЪщатъ 
въ тьрговията най-вече въ форма на прахове. 

Опити въ петриеви блюда. Този опитъ бЪше зало- 
женъ на 27 априлъ 1942 година и се извърши при обикно- 
вена стайна температура. Изпитаха се следнитЪ дерисови 
препарати: Копна Насшеа, Кашех и Огаша. ВсЪки препа- 
ратъ се изпита въ три повторения, съ по 20 хоботници за 
всЪко повторение. ПолученитЪ при този опитъ резултати сх 
показани въ таблица 2 (стр. 194). 

Високата смъртность на Ай. сегтатси$ НтЬз. и при 
тритЪ дерисови препарати показва на извънредно високата 
чувствителность на сжщия спрфмо тЪхъ. Като твърде ва- 
женъ трфбва да бжде споменатъ, освенъ това, факта, че 
смъртностьта у АЙ. сегтатси$ НтЬз+. настжпи много на- 
скоро следъ залагането на опита, а именно, че максималната 
смъртность се прояви преди още да сж изминали първитЪ. 
24 часа, КривитЪ на смъртностьта при сжщия лабораторенъ 
опитъ (1 повтор.), сж показани на фиг. 14 (стр. 194). Обстоятел- 
ството, че при сжщия опитъ не бЪха наблюдавани случаи 
на полуживи екземпляри, а смъртностьта у всички екзем- 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во, Кн. ХИ. 13 
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ТАБЛИЦА № 2 ТАВЕШТЕ 

Лабораторни опити съ дерисови препарати срещу въз- 
растнитЪ насЪкоми на Ай. вегташсиз$ Н:Ьз+. презъ пролЪтьта 
на 1942 година. 

Векатр!ипзуетзиспе сесеп 1 паз1пез уоп Ай. гегта- 
си$ НтЬз. шй Оеги1з-З{АпБепиНешт пи ГаБогафогит, РтаВ- 
Лабг 1942. 

/ 

Е кг ее. = ое Е 
№ Препаратъ вой вы нь ря ы В ы - пт. Ма, 

их Ргёрага! и =; > [№ юЕ. Пеге 
Е о ОО р тов 

И.| Когга Най. Зх20 100 100 100 100 

2. | Чгата я 95 100 90 95 

'3.| Катех ы 100 100 100 100 

.4.| Контрола — я 0 5 0%: 1°66 

КопгоЦе 

пляри се прояви изцЪло, сжщо така говори за високата ефи- 
касность и бързото действие на ‘горнитЪ дерисови препарати. 

[авто вещ. | прелар. [| 1234] 8] 8 8910 
Е виа 

к. 
ЕЕ О О В И О ОС СЗ 

Фиг. 14. Лабораторенъ опитъ съ чисти дерисови препарати 
срещу възрастнитЪ КВ. дегтап1си$ НгЬ${. София, 1942. 

Опити съ саксиини растения изолирани съ цело- 
фанъ. Този опитъ бфше заложенъ на 28 априлъ 1942 год. и 
приключенъ на 11 май с. г. Опитътъ се направи съ по 8 броя 
хоботници за всЪко отдЪлно растение, които бЪха поставени. 
следъ напрашването на растенията. Този брой е напълно до- 
статъченъ ла осигури единъ неподлежащьъ на съмнение ре- 
зултатъ, тъй като отъ направенитЪ отъ менъ наблюдения 
(стр. 185) се установи, че 4 броя хоботници сж въ състояние 
да унищожатъ при сжщитЪ условия въ единъ сравнително 
кжсъ периодъ отъ време по-голЪмата часть отъ листнитъ 
и цвЗтни дръжки не само на едно, а На нЪколко растения. 
ПолученитЪ при този опитъ резултати сж следнитЪ: 
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1. Контрола. Всички 8 хоботници живи. Повредени: 
.- 1 цвЪтна дръжка (отъ всичко 1 цвЪтна дръжка — 100%), 
3 листни дръжки (отъ всичко 5 листни дръжки — 60%) и 
11 отдЪлни цвфтове (отъ всичко 11 отдЪлни цвЪтове — 100%). 

2. Копа На!Шсшеа. Всички 8 хоботници умрЪли. [1о- 
зредени: само единъ отд$ленъ цвЪтъ отъ 10 такива — 10%. 
Всички листни и цвЪтни дръжки здрави — 0`0%. 

3. Оташа. Всички 8 хоботници умрЪли. Повреди нЪма 
— 0:0%. 

4. Катех. Всички 8 хоботници умрЪли. Повреди нЪма. 
— 0:0%. 

ПолученитЪ при този опитъ съ общо 32 хоботници ре- 
зултати се схождатъ почти напълно съ резултатит$ отъ 
предшедствуващия опитъ. 

Опитъ за установяване продължителностьта на 
действие на дерисовитЪ препарати. Тъй като за практи- 
ката е твърде важно да се установи въ какъвъ периодъ отъ 
време следъ третирането отровитЪ запазватъ действието си 
и то въ каква степень, заложихъ опитъ съ препаратитЪ 
Копна Настеа и Кйтех за изяснението и на този въпросъ. 
Опитътъ се извърши съ саксиини растения, съ по 8 хобот- 
ници за всЪко растение и въ две повторения. Растенията 
бЪха напрашени по обЪдъ на 4 май 1942 година и държани 
въ лабораторията до сутриньта на 9 май с. г., когато на 
всфко растение бЪха поставени хоботницитЪ. Следъ това 
растенията бЪха изолирани съ надупчена целофанова хартия. 
На 11 май сжщитЪ бЪха прегледани и биде намЪрено следното: 

При третиранитЪ растения съ препарата КопИа Най1- 
сшеа: [-во повторение (2 растения) — умрЪли 16, повреди 
нфма; П-ро повторение — сжщо като при [-во повторение. 

При третиранитЪ растения съ Кйшех: [во повторение 
— умр$Ъли 8, повреди нЪма; П-во повторение -- умр$ли 8, 
повреди нЪма. 

На сжщата дата, 11 май, т. е. 7 дни следъ напрашва- 
нето, на сжщитЪ растения бЪха поставени нови хоботници, 

_ сжщо. по 8 на всЪко растение, следъ което растенията бЪха 
изолирани отново. При прегледа на 12 май констатирахъ, че 
при препарата Кошта НаНсшае отъ общо 32 хоботници, 
живи сж останали 12 (смъртность 62'69%), съ 3 листни и 2 
цв$тни дръжки повредени при четиритЪ опитни растения, а 
при препарата Кишех — отъ общо 16 хоботници, живи сх 
останали 7 (смъртность 43.7%, съ три повредени ‘цвЪтни 
дръжки при дветЪ опитни растения. 

При контролнитЪ растения, отъ всичко 16 хоботници, 
живи бЪха останали 14 броя (смъртность 12.5%), съ общо 
повредени 4 листни отъ всичко 11 листни дръжки (36.3%), 
5 цвФтни отъ общо 12 цвЪтни дръжки (41.6%) и 3 отдЪлни 
цвЪтове. 
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Вследствие появата на признаци.на засъхване на опит- 
нитЪ растения, сжщитЪ не бЪха използувани по нататъкъ и 
опитътъ биде приключенъ. 

`Отъ този опитъ съ общо 96 хоботници се вижда, че 
ефикасностьта на тфзи два дерисови препарата до петия 
денъ следъ залагането на опита (напрашването) не е била 
засегната. Следъ седмия день отъ третирането, обаче, тЪх- 
ното действие намалява. 

2. Лабораторни опити съ пиретрумъ-дерисови пре- 
парати. 

Опитъ въ петриеви блюда. Този опитъ бЪше за- 
ложенъ едновременно и изпълненъ по сжщия начинъ, както съ 
дерисовитЪ _ препарати. Изпитани бЪха следнитЪ препарати : 
Рир!па!, Оейс1а-5+Аибо], Зрги2й-З{аи6, Огаша, Меи4отЁ (де- 
рисъ-перетрумъ). ВсЪки препаратъ се изпита въ две повто- 
рения, съ по 20 хоботници за всЪко повторение. Полученит® 
резултати се виждатъ въ таблица 3 (стр. 197). 

Въ сравнение съ чиститЪ дерисови препарати, пиретрумъ- 
дерисовитЪ такива, общо взето, показаха по-слабо действие. 
Отъ тЪхъ препаратътъ 5рги2И-5{4аиб, обаче, даде резултати 
много близки съ тЪзи при чиститЪ дерисови препарати, а 
резултатитЪ отъ препарата МеиаомР (дерисъ-пиретрумъ} 
трЪбва да се приематъ за задоволителни. При всички изпи- 
тани препарати отъ тази група, както това се вижда отъ сх- 
щата таблица, освенъ напълно умрЪлитЪ екземпляри, се на- 
блюдаваха и полуживи такива, което явление продължи до 
3-день отъ залагането на опита. КривитЪ на смъртностьта 
при сжщия опитъ (П-о повторение) сж показани на фиг. 15. 

На ВВ Е СЯ 
р изина ОНИ 
Го есьы ноя ЕРЕВАНА 
Ч ВЕ НН: 

Ре ини . |: ине нина | 

Е 
Гоктрояконыюя || ГГ в | 

Фиг. 15. Лабораторенъ опитъ съ пиретрумъ-дерисови препа- 
рати срещу възр. насфкоми на КН. дегтап1с‘и$ НгЬ$+. 

София, 1942. 

Опитъ въ саксиини растения. Опитътъ се извърши. 
паралелно съ този при чистит дерисови препарати и при 
сжщитЪ условия. ПолученитЪ резултати при този опитъ сх. 
следнитЪ: 
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1. Контрола. Всички 8 хоботници живи. Повредени : 
всички цвфтни дръжки и отдфлни цвЪтове (100%). Отъ лист- 
нитЪ дръжки повредени 3 отъ всичко 5 (60%). 

2. Оир|Нпа!. Отъ поставенитЪ 8 хоботници, 6 умрЪФли и 
2 живи. Повредени 2 цвЪтни отъ всичко 3 цвЪфтни дръжки. 
(66.6%) и една листна отъ 6 листни дръжки (16.6%). 

3. Рейс1а-51Аи601. Отъ поставенит$ 8 хоботници, 6 живи. 
и 2 умрЪли. Отъ 4 цвфтни дръжки повредени 3 (75.0%), а 
отъ 10 листни дръжки запазени 4 (60.0%). 

4. Зрги2и-З{аиЬ. Всички 8 хоботници умрФли. Повреди 
нЪма (0.09). 

5. Огташа. Останали 1 живъ, 7 умр$ли. Повредени 1 
цвЪтна дръжка отъ всичко 5 (20.0%). 

6. МеидогН. Всички 8 хоботници умрЪли. Повреди нЪма. 
(0.095). 

При този опитъ, следователно, най-добри резултати сх. 
получени съ препаратитЪ Зришай- З4ац6 и Меидо:Н (дерисъ- 
пиретрумъ). 

3. Лабораторенъ опитъ съ течни пиретрумъ-дери- 
сови и пиретровъ препарати. За установяване действието: 
`на течнитЪ перитрумъ-дерисови: и други контактни отрови 
върху ягодовия хоботникъ Ай. вегташси$ НтЬз{. извършихъ. 
отдЪленъ лабораторенъ опитъ. Въ този опитъ не б$ха вклю- 
чени чисти дерисови препарати, поради това, че не разпола- 
гахъ съ такива. За сравнение бЪше включенъ и единъ те- 
ченъ пиретровъ препаратъ. ТЪзи препарати бЪха употрЪфбени 
въ най-високитЪ концентрации, препоржчвани отъ произво- 
дителитЪ, а именно: препаратъть Во{епо| въ концентрация 
1:600, препаратътъ Рагехап въ концентрация |:500, а пре- 
паратъть Ое]с1а РНап20|! въ концентрация 1%. Опитътъ 
бЪше заложенъ на 4 май 1942 година и приключенъ на 13: 
май с. г., съ по 30 броя хоботници. РезултатитЪ отъ този 
опитъ сж показани въ таблица 4. (стр. 199). 

Отъ тази таблица се вижда, че въ горнитЪ концен- 
трации изпитанитЪ препарати иматъ много висока ефика- 
сность, когато се употрЪбятъ направо върху хоботницитЪ, 
а никаква или съвсемъ незначителна, когато сжщит$ идватъ въ 
контактъ съ препарата следъ като той е изсъхналъ. Заклю- 
чението отъ този опитъ е това, че при евентуалното изпол- 
зуване на такива препарати, намаление на хоботницитЪ може 
да се очаква отъ броя на онфзи отъ тЪхъ, които ще бждатъ. 
непоср$дствено засегнати при пръскането. 

4. Лабораторни опити съ никотинъ съдържащи 
препарати. 

Опитъ въ петриеви блюда. Въ този опитъ, извър- 
шенъ паралелно съ опитит$ за изпитване на дерисовитЪ 
и пиретрумъ-дерисови препарати (стр. 193, 196), бЪха включени 
следнитЪ прахообразни никотинови препарати: МкоНп-Рав]- 
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ТАБЛИЦА № 4 ТАВЕБГЕ 

`Лабораторенъ опитъ съ течни пиретрумъ-дерисови и 
пиретровъ препарати срещу Ай. вегтатси$ НгЬз+., пролЪть- 
та 1942 год. 

Векашрипязуегзисве шй Нйзз15еп Руге@гит-Оеги1зва]- 
Нсеп ипа Ругепгит Ртарагайеп себеп АЙ. вегттатси$ НтЬз. 
‘ия ГаБотаотили, Етаб]авт 1942. 

© р = 

а Мъртви следъ дни Е 

«| = ПРЕПАРАТЪ ы Тое паср Тадеп :5 
РКАРАКАТ #чр=5 Е саг 

| аа 45 в 7189 0 ы В. 9 Че чФ 

1| ЮКофепо! (потапяне) . . | 1:600] 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30] 100`0 

2 ‚  (пръскане) . . | 1:600] 30 |12112 | 12| 12| 12| 12| 12112112112] 40’0 

3| Рагехап (потапяне) . . | 1:500] 30 |118 |18| 18| 18118 | 20 | 20 | 20| 20|20| 66’6 

4 ь (пръскане) . . | 1:500] 30100000000 0 0 0 0'0 

5| Ое!. РНап2о!1 (потапяне) | 1"0%/}| 30 |24 | 24 | 24| 24| 24| 24 |271 | 27| 27127] 90'0 

в. я (пръскане) | 1'0°/] 30 | 01 01000 00| 3| 3 13| 100 

7| Контрола—КоггоЦе .| — 130100000 0о0о0 00 0°0 

Бего, Ротшопа, Оцепа, Мейкг!и1, ЗпарВи и Агриа. Препаратътъ 
Агриа бЪше приготвенъ въ лабораториата чрезъ смЪсване 
на много ситно-пресЪта дървена пепель съ мЪстния инсекти- 
сиденъ препаратъ Агриа, въ отношение 20 килограма инсек- 
тисидъ Агриа на 100 килограма дървена пепель. Следъ из- 
сушаване на получената смЪсь, сжщата се пресфваше отново 
презъ много ситно сито (стъклена батиста). 

Опитътъ се извърши въ две повторения, съ по 20 броя 
хоботници за всЪко повторение. РезултатитЪ отъ сжщия 
опитъ сж показани въ таблица 5. КривитЪ на смъртностьта 
при този опитъ (П-о повторение) сх дадени въ фиг. 16. (стр. 201). 

Както се вижда въ даннитЪ на таблица 5 и фигура 16, 
изпитанитЪ никотинови препарати въ този опитъ въ петрие- 

‚ви блюда, общо взето, стоятъ по-низко отъ дерисовитЪ и 
дерисъ-пиретровитЪ препарати. 

Опитъ въ саксиини растения. Опитътъ е извършенъ 
паралелно съ тЪзи при дерисовитз и пиретрумъ-дерисови 
препарати (стр. 194, 196). ПолученитЪ резултати сж следнитЪ: 

1. Контрола. Отъ поставенитЪ 8 хоботници, всички ос- 
танали живи. Повредени: | цвЪтна дръжка (100%), 3 листни 
дръжки (60.0%) и 11 отдфлни цвфтове (100%). _ 

2. МкоНп-РабЪег®. Умр$ли 8. Повредени 3 отдЪлни 
цвфтове (25.0%). 



`‘вшипо 
ипэди 

о
н
э
я
у
о
и
з
р
о
н
э
н
 
ч
н
э
в
о
л
и
а
 

(; 
‘енипо.1 

|961 
95э4и 

я
н
з
а
т
о
л
и
&
и
 

(, 

"эаэ 
иэушце!эвВ 

зэр 
1цех 

э
р
 
36192 

ш
э
ш
и
ш
у
 

и} 
1917 

Эа 
— 

‘идБициэЕЯО 
члинижАноп 

ен 
члво4д9 

евевенео 
Ч1идоно 

ча 
езедфип 

(
 

ве 
| 

о| 
о 

о 
о
|
о
о
|
о
о
|
о
 
|
 
о
о
 
|
 

оо 
|0 |

 о] 
о 

о0Ж=|° 
эподиоу-виолной 

|1 

в
р
 

|9 
|9 

|9 
[Е 

|9 
|9 

|9 
| 

99 
| 

9 
|9 

Е| 
9%| 

Е 
[
0
5
|
 

°° 
° 

° 
виа 

|9 
| 

| 
(Е 

|< 
| 

оу 
|8 

|0 
|0] 

8 
|| 

8 
|| 

8 
|
 01| 

8 |
 от 

[(2)9 |
 от 

[(2)9 |
 от] 

9 
|
 ой 

=| 
о
х
]
 

° 
° 

‘ 
°
 
чч44ав 

| 

5°[“ 
ОГ 
|
 51| 

0
 
|
 Е
Б
Е
Т
 
|
 $1 

|
 От 
|
 51| 

0
 
|
 $1 |

 ОГ 
51 

8 
|
 51 

8 
|
 5
1
1
8
 

1
(
<
)
9
 

(
И
Н
О
 
Ж
 
А
х
 

са 
мыУНЭ\М/ 

|7 

П
е
 

В
Е
 

в
е
х
 

Е
е
 
е
е
е
 

е
е
е
 

р
 

эр |
 “| 

9
 |
 9Е |

 т 
|
 <Е |

 91 || $41 |
 91 |

 91 |
 91 |

 94| 
91 

41| 
эи 

ви |
 91 |(Кри(9)о (

О
о
 

| 
° 

° 
° 
°
 
вмошоа 

|2 

009 
|| 

| и
е
 
|
 е1 |

 е
е
к
 
|
 ет |

 
| 1 |

 
|| 

ц
и
 
|
 

ем 
| 

21 
[(2)6 [(2)в [()6 

|0ежё]|` 
Блзччез-иномиы 

|1 
(1 

С
Е
 

Фей 
Руа 
р
 

ой 
р
е
 

Фо 
Р
Е
 

о 
е
е
 

И 
р 

о
е
 

И 
Р
Е
 

А 
Ж
Е
 
Е
 

3
8
3
5
5
8
0
 

ба 
о
в
о
 

<ы 
а
а
а
 а
б
ы
 
з
а
з
а
 
в
о
е
 
5
5
5
 оо 

[ба 
[22 |

 В
 & 

Я
 

В
 

Я
 

С
 

Е
 
О
 

О
 

Я
 
О
Е
 

А
 
Е
Я
 

В
А
 
Я
 
А
 
Е
 
В
О
 А
 

ВВ 
С
В
 

Е 
А 

3 |
=
 

=
 

5 |
=
 

|
=
 

|
=
 

|
=
 

=
 

эзео 
н
Е
 

Е
 

= 
Ч
 

а
в
а
 

а 
89а 

5 3 а 
а
а
а
 

Ев 
а
а
 

593 
53 

[53 
59 

[= 
к
е
:
 
5
3
5
8
5
3
5
8
5
9
5
8
9
 
5
8
5
3
2
8
5
3
2
8
1
5
3
 

[20] 
5
8
 

[30| 
5
3
2
0
 

|533 
|290 |

 “бк 
т
у
а
ч
а
н
м
а
 

в
о
н
а
 

Е 
Е
Е
 

Е
Е
 

Е 
Е
Е
 

Е 
Е 

Е 
| 

8 
1 

Е 
Е 

&| 
1| 

&| 
< 
9 

. 
5 

О
 

Е 
а 

р 
е
е
 

ы
ы
 

СОННЫЕ 
она 

о 
В
И
 

с
 
5
 

а
л
т
у
а
ч
и
з
а
ц
 

о
 

Ш
 

РЕНА 
И
Р
 

и 
= 

о
о
 

От 
6 

8 
2 

9 
е 

т 
5 

С 
1 

ы
й
 

В
ы
 

Ш 
=
 

5
8
.
 
Е
 

иэБе] 
цоеи 

э101 
— 

инш 
ящэи> 

и
з
я
]
 

®
 в
 

[Фо 

( 

"Сбт 
1
4
2
4
0
1
 

‘шпы03е1 

-оЧе-] 
ии 

ц]э33иэапез$ 
и
э
б
щ
е
ч
и
ц
о
х
и
н
 
з
и
 
‘3591Н 

$1121/7/425 
*
у
 

чол 
с
з
и
б
е
ш
 
иэбэБ 

э
ц
о
п
$
л
э
л
з
Б
и
п
А
а
ш
е
х
э
а
 

ениПол 
276] 

ен 
е19ч13ио4ди 

я
э
4
и
 

"}$9аН 
э
й
л
и
и
щ
и
е
8
 

“Им 
ен 

и
м
о
н
а
р
е
н
 

члинлое4еч.а 
А
т
э
4
>
 

и1е4ецэаи 
и
я
о
н
и
л
о
н
и
н
 

ч.2 
илицо 

инао1е909]|[ 

С
 

А
 

а
 
Е
 



9”; 

Морфологични и др. проучвания върху КН. дегтап!сиз НгЬз{. 201 

9 ы Е 
Ч Акт.в-во | Препар. 

а а Ека 
Еикотинъ |№1К. Валь 

ЕЕ Е ана Нй 
Ропопа Ра 16 ВО ем НЕ АН ЕВЕ 
о 

_ зазеее ФЕНЕИНЕЕ ГЕ ВОВЕ НЫЕ СОА Е: р - 
ааа а ЕС ЕВ Ве я о кз ЗОВИ ЕВЕ Се О Е БЕ 
= 
Фиг. 16. Лабораторенъ опитъ съ никотинови препарати срещу 
възр. насъкоми на КК. дчегтап!си$ НгЬз+. София, 1942. 

3. Ротопа. УмрЪли 7, живъ 1. Повредени 1 цвЪтна 
дръжка (33.3%) и 1 листна дръжка (20.0%). 

4. Онега. Останали 5 живи, умрЪли 3. Повредени 4 
ивЪтни дръжки (50.0%) и 5 листни дръжки (50.0%). | 

5. Мейкгии!. УмрЪли 7, живъ 1. Повредени 4 отдЪлни 
цвЪтове (36.0%). 

6. Зшарви. УмрЪли 6, живи 2. Повреди нЪма. 
7. Агриа. (Отъ 1941 т.). Останали 4 живи, умрЪли 4. 

Повредени 3 цв$тни дръжки (100%) и 7 отд ли цвЪтове 
(63.0%). Запазени сж само листнитЪ дръжки. 

РезултатитЪ отъ този опитъ съ обозначенитЪ никоти- 
нови препарати не сж въ пълно съответствие съ резулта- 
титЪ отъ предшедствуващия опитъ въ петриеви блюда, въ 
смисъль, че тукъ нфкои отъ препаратитЪ, които въ пред- 
 чпедствуващия опитъ дадоха сравнително слаби резултати, 
тукъ се показаха доста добри. 

5. Лабораторенъ опитъ съ други прахообразни ма- 
териали и препарати. Освенъ опититЪ -съ отбелязанитЪ до 
сега групи отъ контактни отрови, извършихъ и единъ срав- 
нителенъ опитъ съ н$кои материали и препарати, съ съдър- 
жание отъ друго естество. Опитътъ се извърши по сжщия 
начинъ, както съ споменатитЪ до тукъ опити съ прахообразни 
срфдства въ петриеви блюда, съ по 20 броя хоботници за 
всЪко повторение. ИзпитанитЪ срфдства сж следнитЪ: ЕНи- 
‘зап (динитрокрезолъ), №тозап-З{аиЬ (органическо съединение 
съ сложенъ и необявенъ химически съставъ), нафталинъ и 
дървена пепель. 

ПолученитЪ съ горнитЪ ср$Ъдства резултати сж твърде. 
интересни въ нЪкои отношения. Така напр. препаратътъ 
ЕНизап се оказа много ефикасенъ. Получената смъртность 
съ него е 100% и чувствителъостьта на Ай. дегташси$ Нтоз+, 
по отношение на този препаратъ е извънредно голЪма, за- 
чцото смъртностьта на всички опитни екземпляри настжпи 

_ много наскоро Следъ залагането на опита, Сжщиятъ препа- 
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ратъ, обаче, притежава и силно фитотоксично действие по> 
отношение на ягодата, поради което въ този му видъ не ще: 
да може да намЪри приложение въ практиката. Препаратътъ. 
Мпозап-5{аиб, за който Лапске (1940) съобщава, че е ефи- 
касенъ срещу КА. Эегташси$ НтЬз+., въ моитЪ опити не даде: 
абсолютно никакъвъ резултатъ (фиг. 17). Почти сжщото. 
може да се каже и за дървената пепель (фиг. 17), отъ което 
може да се извади заключението, че показаното отъ препа-. 
рата Агриа действие по отношение на ягодовия хоботникъ. 
(табл. 5), се дължи преди всичко на никотина и на никоти- 
ноподобнитЪ съставки на инсектисида Агриа, а не на „Э4а- 
пруйкип8-а“, на което НапЕЁ (1940 6) отдава действието’ 
наблюдавано при други прахообразни препарати. 

Много интересни и до голЪма степень изненадващи се. 
оказаха резултатитЪ добити съ нафталина. Получената съ. 
него смъртность въ лабораторията се равнява на смъртно- 
стьта при най-добритЪ дерисови препарати и на тази при. 
ЕНизап (фиг. 17), вследствие на което сжщиятъ, поради. 
безвредностьта на ягодовото растение и сравнително ниска- 
та цена и най-главно, поради липсата на дерисови препарати 
въ момента, може да се очаква, че ще бжде едно надеждно 
срЪдство за борба съ ягодовия хоботникъ АЙ. вегташсиз НтЬ$.. 
По тази причина, нафталинътъ, като срфдство за борба съ 
ягодовия хоботникъ се проучва подробно, но проучванията 
не сж завършени още и ще бждатъ предметъ на една от-- 
дфлна публикация. 

Една обобщаваща представа за действието на отдЪл- 
нитЪ изпитани отъ менъ препарати въ лабораторнитЪ опити 
съ петриеви блюда ни дава фиг. 17. (стр. 203). 

6. Полски опити. За да се установи доколко изпита- 
нитЪ въ лабораторна обстановка препарати ще се окажатъ 
еднакво добри и въ естествени условия, извършихъ съот- 
ветни полски опити. ТрЪбва да отбележа, че тфзи опити бЪха. 
изпълнени при не много благоприятни условия. На първо. 
мЪсто, причина за това е обстоятелството, че полскитЪ опити,,. 
поради липса на по-голЪми количества отъ препаратитЪ, бЪха 
изведени въ ограниченъ размЪръ. Отъ друга страна и са- 
мото залагане на опититЪ стана съ малко закъснение, което: 
се дължи на неблагоприятното време презъ пролЪтьта на 
1942 година, когато тЪзи опити бЪха извършени. Отъ наблю- 
денията, които извършвахъ систематично. на полето презъ. 
опред$ленъ периодъ отъ време, можа да се установи, че 
ягодовиятъ хоботникъ се намира въ почвата до къмъ срЪ- 
дата на м. априлъ на 1942 година. ТЪхното излизане въ по- 
голЪмъ размфръ стана едва презъ последната десетина на. 
сжщия месецъ, когато и влагата въ почвата значително на- 
маля. Споредъ бюлетинътъ на Ц. М. И. ср$дната дневна, 
температура за София презъ времето отъ 13 до 20 априлъ. 
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1942 година възлиза само на 6'5°С, съ —3*6° С отклонение 
отъ нормата, едно състояние при което не би могло да се 
очакватъ добри резултати, ако опититЪ се заложеха по-рано, 
поради две причини: слабата подвижность на ягодовия хо- 

Огап1та/Пир.дер./ Д.пепель Нафталинъ №1ло5ап-эфаоь Контрола Угал1а/Дерись/ МецаогРТ К.На1 $1с1пеа Кишех Контрола 0ар11па1 РеТ.эф$алЪо1 5рга2148-5ф ап Контрола, М1к.гап1Ъег Рошопа Опегт а, Ме11Кг1п1 51парН1% Агриа, Контрола, 
В ЕРРазап 

Фиг. 17. Лабораторни опити съ дерисови, пир. дерисови, 
никотинови и др. препарати срещу възрастни насЪкоми на 

КП. дегтап1си$ НгЬ$ё, София, 1942. 

‚ ботникъ при тЪзи низки температури и по-слабото действие 
на препаратит$ при сжщитЪ температури. [10-високи температу-- 
ри въ София бЪха отбелязани по-късно. Пакъ споредъ бюле- 
тинътъ на Ц. М. И., презъ времето отъ 20 до 27 [У. 1942 г., срЪд-. 
ната дневна температура възлиза на 12° С, а презъ времето отъ. 
28. [\. до 4. У. с. г., срЪдната дневна температура е била 
11:1°С. Освенъ това, презъ периода отъ 20априлъ 1942 г. на: 
сетне, когато въ връзка съ живота и развитието на ягодовия хо- 
ботникъ трЪбваше да се започне съ залагането на опи-- 
титЪ (наскоро следъ излизането имъ), сериозна прЪчка за: 
това се оказаха валежитЪ. Такива за периода 20—27 априлъ. 
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‘сж измЪрени 31 литри на квадратенъ метъръ, а отъ 27 априлъ 
до 4 май имаме 17`9 литри на кв. метъръ. Поради всичко 
‘това опититЪ можаха да започнатьъ едва на 7 май 1942 година, 
когато валежитЪ престанаха, а Сжщевременно отъ заложе-. 

нитЪ лабораторни опити се доби една по-ясна представа за 
действието на отдЪлнитЪ препарати. 

Полски опити се заложиха само съ тфзи отъ препара- 
тит, които при лабораторнит$ опити дадоха по-надеждни 
резултати. 

1. Опитъ. Този опИтЪ бЪше заложенъ въ стопанството 
на Бр. П. М., въ околностьта на София, Горно-Банско зем- 
лище. Въ това стопанство ягодовитЪ насаждения бЪха ма- 
сово нападнати отъ ягодовия хоботникъ и повредитЪ, както 
и презъ предшедствуващитВ н$фколко години, до момента на 
залагане на опита бЪха значителни. Опитътъ се заложи на 
7 май 1942 година, съ следнитЪ препарати: Кота НаИстеа 
{3 гр. на кв. м.), Кашех (3 гр. на кв. м.). Эрги2И-ЗфаиЬ (3 гр. 
на кв. м.), Оейс1а-518иЪо] (3 гр. на кв. м.) и З1арьи (20 гр. 
на кв. м.). Дозировката се извърши съгласно официалнит В 
препоржки за употрЪбата на тЪзи препарати. Размфрътъ на 
третиранитЪ площи при всЪки препаратъ възлизаше прибли- 
зително на 100 кв. метра. НепосрЪдствено преди напрашва- 
нето, всички повредени листни и цв$тни дръжки бЪха пре- 
махнати. ПровЪрката на полученитЪ резултати стана на 13 
май 1942 година. Изчислението се извърши върху 30 расте- 
ния за всЪки препаратъ, като при оценката подъ внимание 
се взимаше отношението на повреденитЪ =. дръжки 
кжъмъ общия брой на цвЪтнитЪ дръжки. 

ПолученитЪ резултати при този опитъ сж показани въ 

ТАБЛИЦА № 6 ТАВЕСГЕ 
Полски опитъ съ дерисови, пиретрумъ-дерисови и нико- 

тинови препарати срещу възрастнитЪ насЪкоми на Ай. сегта- 
си НтЬз+., София, пролЪтьта на 1942 година. | 

Векатр!апозуетзисне хесеп Ппас1пез уоп Ай: дегта- 
тси$ НтЬз+. ши Оегг1з-, Ругег.-Оегг1$- ип №конпБа@ееп 
Ртарагайеп, ЗоНа, Ма! 1942, 

Всичко прегле-| % повредени 
№ Препаратъ _ дани цв.дръжки| цв. дръжки 

й Ргарага1 ВИиеп4о!4еп, | % 4. Безсв. 
шШзоезате В {еп4о!Чеп 

1.| Копма НаШстеа 180 23 
2.| Кашех 190 20 
3.| Контрола — КопиойПе 123 ВО 
4.| Зрги2Ц-З4аиЬ 172 я 
5.| Рейсла-5+4АиЪо] 194 49 
6.| Зшарпви 2 57 
7.| Контрола — КопитоЙе 101 82 
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Сравнително високиятъ процентъ на повредени цвЪтни. 
дръжки при всички препарати може да се обясни, отъ една 
страна съ много силното появяване на ягодовия хоботникъ 
и съ малкото закъснение при залагането на опита, което 
най-ясно личи отъ факта, че още преди третирането къмъ. 
10% отъ цвфтнитЪ дръжки бЪха вече повредени, а освенъ. 
това отъ голЪмо значение се явява и обстоятелството, че 
цфлата останала площь ягоди около третиранитЪ парцели 
остана нетретирана въобще и възможностьта за преминава- 
нето на хоботницитЪ отъ съседнитЪ нетретирани парцели 
6бЪ на лице и голЪма. 

Цельта на опита, да се постигне пълното отстраняване на. 
вредата отъ ягодовия хоботникъ при използуването на горнитЪ- 
препарати при полски условия, не бЪше постигната. 
Все пакъ, въ резултатитЪ отъ лабораторнитЪ и полски опити 
съ сжщитЪ препарати сжществува голфма успоредность и: 
разликата въ полза на третиранитЪ парцели въ сравнение съ. 
контролнитЪ такива е достатъчно ясна. 

2. Опитъ. Този опитъ бЪше заложенъ въ стопанството’ 
на Ст. Ив., въ кв. „Коньовица“, София и се извърши на сх- 
щата дата съ опитъ 2, на 7 май 1942 година. ЦЪлото на- 
саждение има една площь отъ около 800 кв. м. ие напълно’ 
изолирано отъ останалитЪ ягодови насаждения, най-малко. 
на единъ километъръ разстояние. При този опитъ б$ха из- 
питани само три препарата: Оташа (дерисъ), Меи4огЁ (де- 
рисъ-пиретрумъ) и Ротопа (никотинъ). 

ПолученитЪ резултати отъ прегледа на 14 май 1942 г... 
извършенъ по сжщия начинъ, както при опитъ 1, сх както. 

_ следва, таблица 7. 

ТАБЛИЦА № 7 ТАВЕГТЕ 

Полски опитъ съ дерисови, дерисъ-пиретрови и никоти- 
новъ препарати срещу възрастнит$ насЪкоми на Юй. вегта- 
тси$ Н!Ьз+., София, пролЪтьта на 1942 година. 

Векатр!ипязуетзиспе сёсеп Ппахшез уоп Юй. вегта- 
тси$ НтЬ${. шИ ПОеги!5-, Оеги1з-Ругевг.- ипа №МКонива!1ееп. 
Ртарагайеп, ЗоНа, Ма! 1942. 

Всичко прегле-| % повредени 
Препаратъ дани цв.дръжки| цв. дръжки 

Ргарага+ ВИцепдо!4еп | % 4. 4езсв. 
1152 езат{ ВИ{епЧо]4еп 

1.| Огаша (дерисъ) | 243 11 

2.| Менаог# 216 17 

3.| Ротопа 312 18 

4.| Контрола — Коп\гоПе 198 34 



‘206 Асенъ В. Лазаровъ_ 

Опитътъ бЪ прегледанъ втори пжть на 17 юний 1942 г. 
На тази дата нови повреди бЪха констатирани само поеди- 
`нично, много нарфдко. По преценка на самия стопанинъ, ре- 
колтата възлиза на около 70% отъ нормалната такава, като 
‘`загубата отъ около 30% се дължи главно на повредитЪ при- 
чинени още преди залагането на опита. ГрЪбва, освенъ това, 
да се отбележи, че нападението отъ ягодовия хоботникъ въ 
`това ягодово нзсажденне бЪше сравнително слабо. 

3. Опитъ. Опитътъ се извърши въ двора на Агрономо- 
‚лесовъдния факултетъ въ София върху две парцели ягоди 
отъ общо около 40 кв. м., съ препаратит$ Копёга НаШс1теа 
и Агриа. Последниятъ препарать бфше приготвенъ непо- 
‚ср$дствено преди залагането на опита, 20 килограма инсек- 
тисидъ Агриа за 100 килограма дървена пепель. Понеже ка- 
‘занитЪ парцели бЪха свободни отъ ягодовия хоботникъ, 
-сжщитЪ се заразиха искуствено съ по еднакъвъ брой хо- 
ботници, 40, следъ като предварително парцелитЪ бЪха на- 
‘прашени съ горнитЪ препарати. 

Опитътъ се заложи на 14 май 1942 година, а прегле- 
дътъ стана на 19 май с. г. На 16 и 17 май имаше слабо 
‹‘преваляване. При прегледа, който бЪше извършенъ по на 20 
растения, се получи следниятъ резултатъ. 

1. Копна НаШсшеа. Отъ 182 цвЪтни дръжки, повре- 
_дена се оказа само една такава. Всички останали цвЪтни и 
‚листи дръжки бЪха напълно запазени. 

2. Агриа. Отъ всичко 173 цвЪтни дръжки, повредени 
-се оказаха 24 цвЪтни дръжки или кржгло 14% отъ цвЪт- 
`нитЪ дръжки. Освенъ това, по сжщитЪ растения бЪха на- 
мЪфрени още 39 отдЪлни цвфтове повредени. Повредата на 
‚отдфлнитЪ цв$тове тукъ може да се обясни съ това, че въ 
този моментъ сжщитЪ се явяватъ по-пригодни, отколкото 
`цвЪтнитЪ и листни дръжки, които сж по-груби. 

3. Контрола. Отъ всичко 141 цвЪтни дръжки, повре- 
дени се оказаха 46 цвЪтни дръжки или 32. 5% и 27 отдЪлни 
цвЪтове. 

Отъ извършенитЪ три полски опити се вижда, че по- 
‚лученитЪ, съ изпитанитЪ дерисови, ‘пиретрумъ-дерисови и 
никотинови препарати, резултати се схождатъ твърде много 
се резултатитЪ отъ лабораторнитЪ опитги. И при полскитЪ 
опити, както и при лабораторнитЪ такива, отдЪлнитЪ групи 
‚отъ препарати по отношение на действието имъ срещу яго- 
довия хоботникъ можемъ въ едри черти да степенуваме 
така: 1) чисти дерисови препарати, 2) дерисъ-пиретрумъ-де- 
рисови препарати и 3) никотинъ съдържащи препарати. Това 
подреждане, обаче често пжти търпи промфни, защото една_ 
рЬзка граница между отдЪлнитЪ групи отъ срЪдства не 
може да се прокара. Храктеренъ въ случая е напр. препара- 
тътъ 5рги2И-З{аиЬ, който е пиретрумъ-дерисовъ, но по своето 
действие срещу ягодовия хоботникъ се показа равенъ на 
дерисовитЪ препарати. 
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П. Механически методъ. 

Борбата съ ягодовия хоботникъ АЙ. хегташсиз$ НтгЬ$. 
‚е напълно възможна и по механически начинъ. Този начинъ 
‚се състои въ премахването и унищожаването на. повреде- 
‚нитЪ листни и цв$тни дръжки, въ които именно се нами- 
‚ратъ снесенит$ яйца, респ. ларвитЪ на сжщия. Тъй като 
яйцата и ларвитЪ се намиратъ въ горната завЪхнала часть 
‘на листнитЪ и цв$тни дръжки, при събирането достатъчно 
-е да се премахва само увЪхналата часть на дръжкитЪ, а не 
цфлитЪ дръжки, което е и практически по-леко изпълнимо. 
Събирането трфбва да започне още когато се забележатъ 
‘първитЪ повреди и да се повтори нЪколко пжти вь про- 
‚‘междутъкъ отъ 5—8 дни, тъй като ако съ събирането се 
закъснЪе, при по-голЪмата часть отъ дръжкитЪ, изсъхна- 
‚лата часть се пречупва и пада на земята, кждето намира- 
‚нето и събирането е вече по-трудно и бавно. СъбранитЪ 
дръжки трЪбва да се поставять въ кошници или кофи, 
‚следъ което събранитЪ остатъци да се изгарятъ или обез- 
вредяватъ по другъ начинъ. СжщитЪ по никакъвъ начинъ 
‚не бива да се изхвърлятъ на купища за приготовление на 
компостна пръсть, защото при тЪзи условия развитието на 
‚неприятеля нЪма да бжде прекъснато. 

Този начинъ на борба може да се приложи съ много 
голЪмъ успЪхъ въ всички случаи, когато неприятельтъ не е 
‚взель още голЪми размфри ие въ състояние да ограничи 
сжщиятъ напълно, като прави излишно използуването на 
-химическитЪ срЪдства. Когато, обаче, по една или друга 
причина, неприятельть е взелъ вече значителенъ раз- 
.мЪръ, резултатитЪ нфма да бждатъ много задоволителни, 
тъй като технически тази работа става много трудна ие 
‘свързана съ изразходването на много срфдства. Въ такива 
‘случаи ще се наложи неговото използуване да се свърже съ 
употрЪбата и на химически ср$дства. Отъ сжществено зна- 
‘чение за успЪха е този начинъ на борба да се извършва 
‹отъ всички стопани. | 

Ш. Културно-предпазни м$рки. 

Една отъ. най важнитЪ предпазни мфрки за борба срещу 
‘ягодовия хоботникъ въ момента за насъ е, да се установятъ 
съ най-гол5ми подробности районитЪ на разпространение на 
‘сжщия и обявяването имъ за заразени. Независимо отъ м$р- 
кит, които трЪбва да се звематъ за унищожаването на 
ягодовия хоботникъ въ заразенитЪ вече райони, необходимо 
‚е чрезъ забрана и просвЪта да се направи невъзможно по- 
нататъшното разпространение на хоботника извънъ заразе- 
нитЪ райони, посрЪдствомъ ягодовия разсадъ. ВЪроятно- 
‘стьта за пренасянето на ягодовия хоботникъ при есенното 
и пролЪтното засаждане на нови ягодови насаждения съ 
разсадъ, произходящъ отъ ени райони, е твърде го- 
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лЪма. Както това бЪше изтъкнато по-рано, при разглежда- 
нето биологията на този неприятель, по време на изважда- 
нето на разсада сжщиятъ се намира въ ларвна или кака- 
видна стадия, както и като възрастно насЪкомо въ почвата 
и то на ставнително неголЪма дълбочина, непосрфдствено. 
до ягодовитЪ корени. При това положение, както ларвата, 
така и какавидата и дори и възрастното насЪкомо биха 
могли да бждатъ пренесени заедно съ пръстьта въ по-. 

близки или по-далечни райони. Тази мЪрка има гол$мо зна- 
чение и придобива особена смисъль именно при нашит$ усло- 
вия при положението, че главнитЪ ягодопроизводителни райони: 
въ страната сж чисти отъ ягодовия хоботникъ. 

Втора предпазна мЪрка, която се налага при силно на- 
паднатитЪ и стари ягодови насаждения, при които вслед-. 

ствие на остаряване на културата и последователни напа- 
дения на хоботника, добивитЪ сж понижени много, налага. 
се да се прибегне къмъ изораване на сжщата и замфнява-. 
нето й съ други култури. ЗамЪняването трЪбва да се на- 
прави съ култури, които не се нападатъ отъ ягодовия хо- 
ботникъ. ВъзможноститЪ въ това отношение сж твърде го- 
лЪми, тъй като освенъ ягодата, ягодовиятъ хоботникъ напада. 
още само малината и въ по-малъкъ разм$ръ и кжпината. 

Когато ще се извършва см$на на културата, трЪбва да 
се има предвидъ следното важно обстоятелство. Изорава- 
нето на по-старитЪ насаждения, които сж били нападнати. 
отъ хоботника, ще трфбва да се извърши рано наесень и по- 
възможность веднага следъ обирането на плода, ако такъвъ 
въобще е имало, но въ никакъвъ случай презъ пролЪтьта- 
При по късното заораване на старитф насаждения ларвитЪ. 
и какавидитЪ ще се намиратъ вече въ почвата и на тЪх- 
ното по-нататъшно развитие съ изораването нЪма да се по- 
влияе. Преди заораването растенията трфбва да бждатъ по-. 
косени ниско, всички остатъци да се събератъ най-грижливо- 
и се изгорятъ, а следъ това да се пристжпи къмъ изорава- 
нето. Най-лоши резултати може да се очакватъ ако изора-- 
ването се извърши презъ пролЪтьта въ случая, когато се 
изорава само часть отъ площьта, напр., най-силно нападна-- 
тата, защото възрастнитЪ нас$коми нЪма да бждатъ уни- 
щожени и тъЪ ще преминатъ въ останалата площь, при което- 
плътностьта на хоботницитЪ ще се увеличи много. 

Въ борбата срещу ягодовия хоботникъ като предпазна. 
мЪрка, безспорно, се явяватъ и всички културни мЪрки,. 
които допринасятъ за по-доброто развитие на ягодовата 
култура: редовна и правилна обработка, торене и поливане.. 
Съ това косвено се намаляватъ загубитЪ отъ хоботника, 
тъй като при добре развититЪ растения, съ по-голЪмъ брой. 
листни и цв$тни дръжки, процентътъ на повреденитЪ та- 
кива ще бжде значително по-малъкъ, особено въ случаитЪ. 
на по-слабо нападение. 

РУО ЗЕ 9 УР у ЧУ Ч ЧТ 
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7О5АММЕМЕА$$О МО. 

_ Пь уотПпесепаег А'Бей зша ае ЕгоеБип1ззе уоп еп Еге1- 
Лапа ипа ГаБог- О щегзиспипоеп 4е5 Ащ{юотз йБег @4е МогрВо- 
1021е ип В1010о51е, зоме йБег Че \у15сваНИспе Ведешипя 

_ ипа Векатшрапе аез ЕтаБеег{епсе1${есвегз, АЮйупсШЁе$ вег- 
тапси$ НтЬз+., ешез пецеп ЭсвааЙпез ш Вшеапеп аи е- 
гелсппе{ уотаеп. ПО1е уиспио${еп ЕтоеБп1$зе уша 1015епае: 

Оег ЕгАБеегз{епое]${еспег 13${ еш пецег ЭспааНпя 4ег 
ЕгаБеете 11 Вшоапеп. Ег 151 гии етз4еп Ма| а! Эсраайпе. 
1935 ш аег Отоерипе уоп 5ойа БеоБасВ{е{ \мотгаеп. Раз 
МаззепаиИте{еп 41езег Аг{ Т1АШ 2изатшеп ши ет з{агКегеп, 
Апбаи Аег ЕгаБеете 11 Виапеп. НаЁ $1св аосп а1е Апвач- 
Насве ш етег Дей уоп 10 Уабтеп (1930—39) ит ефма 70 ша] 
уеготодззег(! Пе Напр+ёуегЬгеципе зе 1е{е Аез КАЁегз за 2. 
24. Че ЕгЧБеегатасеп (ЕтАБеегзог+е „Мадате Моц{0{“) ш 
ег Мане уоп 5оНа, 41е хим \мейаиз ©тбззфеп Ге] псп 
Бе\м’аззегЕ мег4еп. ш зп Наир+-ЕгаБеег-АпБаихее{еп 4е$. 
Тап4ез, 11 Чепеп 41е Ве\маззегипя гезе!114$515 уогбепоштеп 
ми, 15 Чезег Эспааипяе 5$ ]е{2{ посй тисьЁ 1ез!:сез4еШй 
\отАеп: Кгиёзспий, Капха, 5\. \Угафзсв, Ва] 4а\иИла. 

Пег Эспа4еп м4 уоп Чеш КаЁег (тахо) уегигзасв+ 
Чигсь Апч{еснеп о 4ег ВаИзнее ипа ВИ{еп4до!4еп \1е аись 
ег Нее Аег е!п2ешеп ВИеп аег ЕгаБеегрНапхе, @1е ш- 
10]|5е4е5зеп уегхеЖеп ипа аЁаПеп. ПО1езе Апзисбсвег ег 
КаЁег уапгепа аез Егпаргипез(таз$ез уегигзаснеп еп гд3- 
еп эспа4еп, Анпеш 4еп Апзисвеп 2иг Е а ]асе ип@ з{енеп 
ии Мепоепуетва {1$ 30 (40):1. Рег Зсвадеп, ег уоп Юйуп- 
с 2$ оегптатшсиз$ НтЬз+{. ап 4ег ЕгаБезеге пегуогхети!еп \ 114, 
ип{етзсре1Чеф $1сп п1сВ егпеБИсв уоп 4еш 4ез Вйупсйе$ 
а2пеощгет$ Магзп. оЧег 4г5 ВИЦепз{есВег$, Аи{йопотл$ ги 
НгЬз+, 41е Б=!4Ае аисв ш ВШ®айеп уоткоштеп. Ош еше Уе!- 
\еср$[ип5 шй Чеп Бе!4еп узтуап {еп КаАегп 2и уегтэ1Аеп, 
ВаЁ 4ег Апог еше аизГабтИсве тогрвоо=1зсйе ВезсвтеБип> 
а|ег Епём!сКипяз$аЧ1еп, зо\м!е 4егеп ВеаП5зБИЧег уоп ВЙ. 
эегтатсч$ НтЬз{. сесебгп ипа @1е пипаз1па!е Сез{аЙйипо аег 
ге! Ацеп сесепаБегоез{е11. 

П1е Наир{-МавтрНапхе 151 @1е ЕгаБееге; аисн фе Нит- 
Бэеге ип ВгошБееге \уегг4еп аАбпись БеЁаПеп. ег ЗЭсвааеп 
13$ ап Ч!езеп ]еЧосв хепие ипа Ь1$_]е{2{ оппе мит{зсва_Исне 
Ведешипз. 

Рег ЕгаБзег${епое]${есвег Наё ]АавтИсн ш Ви5апйеп пиг 
епе СЯепегайоп. О1е ОБегхи{египх Нпаеё пп Во4еп з4аН 
а15 Ппазо ш ешег Т1еЁе 1$ ги 15 ст. (БеоБ. 1941/42). Мась 
Апоабеп 4ез Мееого!о51зспеп ши Бешиео 1 ФоНа, ат 

_ 24. [. 42. Че шиита]е ГаЁНетрегафиг — 28:3°С. Пе аБегмит- 
{егп4еп К&ег`эпа Бег аеп Уеграип1з5еп ш ФоНа уоп деп 
пе!еп Тетшрегаитеп 1ш Кешпег \!е15е Беепиз${ могаеп.. 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во, Кн. ХИ. 14 

а. 
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Пе КаА{ег етзсвешеп пп Етав]абт Еп@е Маг2 615 АЁапя 
Арг11. Оаз Эс арЁеп 154 абп&пе1х уоп ег \Мейейасе, дет 
Гиз4апА ег оБегзеп Во4епзсв1с0, зо\1е, уоп 4еш Везтп 
ег УесефаНоп ег ЕтаБеегрНапге. Раз МаззепаиНтееп 4е$ 
54епое]з{еснегз Нп4е ш 4ег Отеерипя уэп ЗоНа пп Ма! 
за ипа Вай 15 Ме Лаш ап. О1е Гефепз4аиег ег Кат 
ии ГаБот 1$ егэлси+ИсН аз Та. 1. П1е КаАЁег ВаБеп Бе! ©п- 
{ет, зопшеет \/еЙег ип ешпег Ги Р“етрегаиг уоп ефма 
20С еш ошез Е! азуегибоеп. О1е АКкиу-Вемесипия 4ез К&- 
{ег$ ег!0]54 ип Е!ае \е аисп Чигсв Гацеп аиЁ аег Ег4е. 
Н1егбе! уег4еп ш епеш ФЛабте пиг теаНу Кигхе Зиескеп 
ииаскоее+{. 

ш аег Ем ипе 4е$ Егабесгаепр аа еснего за 2ме! - 
Регоеп спагаК+4ег!$1$сВ: 

1. Еше зсимасв акиу-Ганокее Ь1з И 10 ‘ Тасе 
пась Чем Ацзкнесвеп Чез КАЁегз аиз дет Во4еп. \/аргепа 
Ч1езег Рего4е сегшисе ЕиЙегаштпавте. (Е1©. 9). 

2. ш 4ег АКИу-Рено4г, Фе уоп МШе АргИ Ы5$ Епае _ 
Чег Терепз2е! 4ез КаЁегз апвай, 114 2\ме! Рвазеп 2и ищег- 
зспе1 еп: 

а) Риазе, ш 4ег пиг 41е В]аизН@е Безо на! п 
(10 Тасе Паиег). 

Ь) Рвазе, 41е ши ег Е1а асе Безши+. Везсвад1еипе 
ег В]Шепао]!аеп, ег ВИеп- ипа ВаИзнее. 

П!езе 2меце Рвазе Безши{ АШапе Ма! цп@ Чаизте 61$ 
Ме Лш:!. О1е Сорша, @е $1сН е1п1се Ма!е м1еаегпой, мат 
еф\а 15 Мш. 3—4 Тасе пасй аег Сорша Без1пп{ @1е Е1ааэе. 
Ейг 41е Е1а ]асе Бепб{15{ аз \Ме!среп 2 Миищеп; Часесеп 
г а1е НегзеПипо 4ез Еапа1$ её\ма !/, Эштае. Пе Е1аасе 
паЦ 30—45 Тасе ап. ш 91езег Дей 1е5{ аз \Мефсвеп ит 
Ме! 30 Е1ет. 

О1е Епё\!сКипе 4ез ЕшЬтуоз ип ГаБот (погта!е 7л1т- 
тег{етрега{иг) 10—13 Тазе. П1е Гагуе, Че э1сН уоп дет 
Чппегеп 4ез В]а{- ипа Вицепзнеез егпарть, Бгаись+ Ёаг ге 
ЕпмсЮапя пи Габог 6—7 \Моспеп. 

О1е Уегриррипя ег{о15{ епемедег иппие!аг Шегпасв 
о4ег пас ешег хе\м155еп О1араизе-Лей ]е пась 4ег \еНет- 
1ахе оег пасп 4еп Во4епуетВа{ип1:5еп. 50 уегриррёеп $1сВ 
ЧФе Гагуеп ш Ч1езет Ларг (1942) пасп ешег $фагКеп Тгоскеп-_ 
рег1о4е егз+ еф\а 14 Табе пасв АБзси$$ ег [Гатуепеп+м/1скК- 
1118. Пе Уегриорипе е1г{0]5{ ш 4ег Ет4е 15 ги ешег ее 
уоп 10 ст., ш етшем Етакокоп, ег уотВег уоп Аег Гатуе 
Вэгаез+е { та. П1е Рирреп4аиег Бегая{ 3—4 \Уосвеп. 

Пег Еп\мсЮапезКге!$ @аез ЕтАБеетз{епое]${есветг$ 181 
егз1сп{ИсВ аиз аеш ВПИаЧ1аятатт, Зеце 184. 

Юй. вегтатсиз НтЬз+. 151 ег хеЁавгИсиз{е ЕгаБзегзснаа- 

Ни ш Вшеатеп, Веа] ш 4ег’т Мапе уоп 5оНа 80—10076. 
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Р1е ЕгаБеегр]ап{ахеБез1{2ег шизз{еп 1110]°е4еззеп Ште Ап/а- 
сеп пирийзеп. ип ши пецеп Ка Шитеп БерНапг2еп. 

У\Уоп еп пп ГаБог зергаНеп ВекатшрЁапазшИ {еп паБеп 
св @4е Оеггг15-5+АиБепи е[ а15$ 41е егРо]сте1срз{еп егмезеп: 
„Кошта На|1сшеа“, „Кишех“ (Беае 100% Е!фо1°) ипа 
„Оташа“ (95%). П1е ЕтееБи{5зе Ч!езег Уетзисне з1ш4 аиз ТаБ. 
2 ипа Е!е. 14 (5. 194) #4 егзецеп. О1е \икипо аег Оегг!з-5+Аи- 
Беши{е] па! 61$ 5 Тасе пасп е!г{о]24ег Вепапшпя ап. Масв 
Чет 7. Тах 15 Ч4е \МиКипе зспмаспег. ш Габогуегзиасвей 
ши Руггетит-ОЭег!1з-54апБепие]п з1п4 Че эйпз и ${еп ЕгоеЬ- 
0155е ш! 4еп Ртарага4еп „5рги2И-З4аиб“ (97`5% Его15) ипа 
_„МепаогЕ (90%) — уего1. ТаБ. 3, Е1о. 15, еглей \мог4еп. 
ш еп Уегзисвеп ши Нй5$1ееп Ругейгат-Оег!г1$ ипа Руг- 
теги т-Ргарага{еп (ТаЪ. 4) мигае !ез{еез4еШ, ааз$ Бе! иптЁ- 
{е]Батег Вепе{2ипе @аез КАЁег$ аисн оше Егоери1$5е егле! 
\мегаеп: „Ко{епо]“ (109% Ето!) ипа „Оейса РНапг2о1“ 
(96%). Ве; ВепапЧ]ип® Аег РНапгеп овие Вегангипе 4ег 
КаАЁег магеп а1е ЕгоеЬп155зе ш!й @1езеп Нй5$1ееп Ртгарага{йеп 
п1ср* Бее1сепа. ш 4еп ГаБогуетзисвеп ши МщкоЧп-Ртара- 
тафеп (ТаЪ. 5, Е1о. 16) \уигае Гез{сезчеШ, @азз 41е ше1з1еп 
уоп Шпеп еше ипоепйсепае \Микипе етБтасН{ паБеп. аз 
№МкоНп Ргарага* „Ротопа“ 4ахеосеп БгтасШе еп ЕгхеБп!$ уоп 
77, 5%. Уоп 4еп ии ГаБог сергаНеп Векатрипозпи ет 
ШИ апЧегеп спет1зсвеп Дизаттеп$е{2ип°еп Па $1сН @аз 
Ргарагаё „ЕЁизап“ а1$ БезопЧегз з{агК 1шзеки21А егмезеп. 

_ \Месеп 2и З{агкег УегЬгеппипозоеЁ{апт 15 Ч1езез МИ! ]е4 ось 
ипбгаисвЬаг. Раз Ргарагай „Мтозап-З{ацЬ“ 1$ оппе ]е>Исве 
УИикипе. П1е „Но]2азспе“ саб ш ГаБогуетзисвеп еш ЕтаеБп!$ 
уоп 10%, „Марща|п“ аасесеп еш ЕтоеЬп1$ уоп 100%. Пе 
\Микипе аПег ип Габог сергаНеп Ртарага{е уего1. Е!о. 17. 

ш аеп ЕгеЙапауегзисвеп 1, 2,3 (Га. 6, Зейе 204.) паБеп 
‚еБеп!а|з Че гепеп Оегиз- РтАратаце „Катех“ ип „Копа 
'На!стеа“ ип уоп еп Руегит-Оегив- Ртдрага{еп „Эри 
211-Э4ап 6“ аш Безеп абхезспи! еп. 

р \Уоп еп ап4егеп ВекатрЕапозтаззпаншей зспеш{ 4аз 
АБзсппе1Аеп 4ег БеЁаЙепеп Ва{-ипа ВИцепзнее уоп п1сп#2а 
ип{егзспа{хеп9ег Вейещипо ги зеш. Еше ап4еге \м!спИсе 
Маззпавше 11е2{ Чашп, @1е Уегбтейипе 4ез ЭспааИпез ш 
еп сп уегзеисщеп Наир{-Егадеег-АпБаихелееп Чигсв 
АБхаБе БеаПепег РНап2еп 2и уетпа4еги. 

Ейг 4е Неипансве НШе Бе! 4ег Вез#иитип? 4ег 
Ка{ег засе 1св аийеиНееп О.опк деш Бнекюг 4е$ Бен+- 
зспеп Е{011010515сВеп [1$ ш Вега РэШет, Неггп 
Везегипозга* Ог. Засв+{|ереп з0\е зетет МИагЬе]- 
(ег, Неги Когзсвем$кКу. ПОапк зспи!е 14сВ зисВ 4еп 
дешзспеп РНапхепзсвиАитеп # @1е ОБейаззипе. дег 
Векатрипозпи Ще]. 
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у ы 1938, МегкЫаН 12, 1938; Тазспепьег®ю. Еш типе ш ае 
шзеепкипае, 1879/80; \У1пЕ|ег. Са&1. Со]ерегогит Ве101$ — 
Ра1аеагс се, 1924/32. | мы 



ПРИНОСЪ КЪМЪ ИЗУЧАВАНЕ НА ОСИТЬ 
(Уезраае, Нутепор.) ВЪ БЪЛГАРИЯ 

Отъ д-ръ Н. Втанасовъ 

ВЕТВАС 2АМ ЗТАрам РЕВ ЕАЕТЕММЕЗРЕМ 
ВИЕСАЕНЕМ$ (Уезр:аае, Нутепор.) 

Уоп Ог. М. Абапа$$оу 

Въ настоящия +‹трудъ сж изложени проучванията ми > 
върху нашит$ Уезр4ае, които направихъ при проф. д-ръ 
Н. В15спой въ Берлинъ презъ 1938 год., и които допълнихъ 
въ последно време. 

У насъ видоветЪ отъ сем. Иезр(аае иматъ сравнително 
широко разпространение, като голЪма часть следватъ раз- 
пространението на растителнитЪ видове. При това разпро- 
странение нЪфкои видове отъ сем. Иезраае се очертаватъ въ 
планинитЪ като елементи на субалпийската и алпийска зона, 
като съ това сочатъ своя срЪфдноевропейския характеръ; 
‚други се ср$щатъ низко въ равнинитЪ, но достигатъ и ал- 
пийската граница въ планинитЪ, показвайки по този начинъ 
космополитния си характеръ; трети — достигатъ равнището 
на морето — предимно ксерофитни, типични за Медитеран- 
ската зона и България. За сега като най-северни находища 
въ България сж Видинъ, двореца Евксиноградъ, а най-южни 
-— о-въ Тасосъ, Деде-Агачъ; най-западни — Суха-гора пл., 
Битоля, и най-източни — Бургасъ, Странджа-планина. 

Освенъ. разработения материалъ отъ България имахъ 
на разположение и такъвъ, събиранъ въ Далмация и Гърция 
отъ д-ръ Ив. Бурешъ; Източна Тракия, БЪломорска Тракия 
и Мала-Азия — отъ д-ръ Ив. Бурешъ и Д. Илчевъ. 

Въ настоящия приносъ сж публикувани 41 вида и ва- 
риетети. Отъ тЪхъ нови за фуната на България сж следнитЪ 
21 вида: Уезра ометайз ЕаБ., У. погчевса Е. уаг. погче- 

_ аа Е., И. погоевса Е. уаг. захошса Е., Рзеидочезра аи- 
заса Рапг. › Р5ецаочезра от[55а В1$св., Розе Вой О. Т., 
Р. омпабИ15 К., Р: с теп$$ Еабт., Р. зщсИег Гтш., 015- 
соеЦиз гопайз Рап2., Ештепез тедИеггапеиз Кг, ЮрупсШит 
осшашт Е., буттогрйиз тигайиз |. уат. шашают $аизз., 
$. 2тасШ5 Вг., Апс${госети$ райейпиз$ [.., Ап. обет! т5$ \., 
Ап. тештасша Гер.,. Ап. рсИрез Твотз., Ойупегиз сйеойе- 
гапи$ 5аизз., О4. сипатегар 5 $аизз. и Нор{ориз зришрез Г. 
НовитЪ видове и вариетети сж означени съ звездичка. 
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Тукъ изказвамъ най-голЪма благодарность на моя проф. 
д-ръ Н. В1зспоЙ, за вещото му ржководство при опредЪляне 
на видоветЪ отъ сем. Уе5раае, изложени въ настоящия трудъ. 

=“ 

Семейство У\Уезр!Аае. 

Всички видове отъ това семейство въ спокойно състоя- 
ние сгъватъ преднитВ си крила (Еа{епуезреп). Храната имъ. 
е растителна и животинска. Споредъ начина на живота си се 
раздълятъ на: социални (Уезртае) Ф, 5, д, со В 
(Ептештае) $, би ф. лориколни (Мазагтае) +, 5 я 

Родъ Мезра | 

Живота на оситЪ е сходенъ съ този на земнитЪ пчели. 
Въ началото на пролфтьта презимувалата оплодена женска 
създава ново семейство, което въ края на есеньта загинва. | 
Гнфздото е направено отъ специална книжна материя, про- 
дуктъ на дървени частици и слюнка. То има предпазна 
външна обвивка и виси свободно на запазено мъсто или въ 

земята. 
Родътъ Уезра има повече отъ 50 вида, единадесеть отъ_ 

които се срЪщатъ въ България, а останалитЪ въ Северна 
Америка и Азия, липсватъ вь Австралия, тропична Африка 
и Южна Америка, но достигатъ Зундския архипелагъ, както. 
бомбусит$Ъ екватора, срёщагъ се още въ Северна ЕЯ 
и Арктичната зона. 

У насъ сж известни следнитЪ видове. 

1. Уезра сгаБго |. — Стършелъ. 959, 9%, 05. 

Уезра сгарто е най-голъмиятъ видъ отъ семейството 
Уезраае. ЖенскитЪ достигатъ до 26—35 м. м., мжжкитв — 
21—23 м. м. и работницитЪ — 19—23 м. м. НашитЪ стър- 
шели иматъ червенокафява основна окраска, съ жълти че- 
люсти, клипеусь и последнитЪ 4 коремни сегменти. 

Уе5зра сгабго строи гнЪздата си обикновено въ стари 
дървета: джбъ, брЪстъ, орЪхъ, круша, липа и др., които. 
достигатъ до размЪри 50—60 см. въ диаметъръ. Строи гн$зда 
и въ зидове, дори въ земята, но ТЪ сж винаги съ малки 
размЪри. | 

За разлика отъ другитЪ Уе5шаае стършелътъ е въ 
движение, както презъ деня, така и презъ нощьта. Само 

презъ дъждовни дни и нощи той се спира въ гнфздото си. 
При случаи, когато стършелит$ сж обезпокоени, тъЪ напа- 
датъ съ гол5мо ожесточение и прогонватъ нападателитЪ. 
Стършелътъ ожилва най-болезнено отъ’всички познати наши 
Нутепор{ег’и. Той има дълго до 5 м. м. жило, което влиза 
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доста дълбоко подъ кожата и причинява освенъ остра болка, 
нфщо като тежъкъ ударъ. Ожиленото мЪсто бързо отича, 
на човЪкъ му долошава, постепенно отмалява, стига до тре- 
скаво състояние, а понЪкога кожата се покрива съ пжпки. 
Намаляването на болкитЪ и облекчението отъ подутинитЪ 
идва следъ два-три дни, ако се прави компресъ съ боровъ 
разтворъ. Повече отъ седно ожилване довежда до усложне- 
ния: изгубване съзнание, бълнуване, а може би и смърть. 
При многократни ожилвания на едри и дребни бозайници 
сж установени положителни случаи на смърть. 

При нормално развитие, стършелит$ сж полезни, по- 
неже унищожаватъ много насЪкоми, главно скакалци. Заедно. 
съ това, обаче, тЪ сж вредни, понеже правятъ въ зрЪлитЪ пло- 
дове доста голЪми и дълбоки дупки; убиватъ много медо- 
носни пчели, на които изсмукватъ меда изъ гушата, а трупа 
сдъвкватъ за храна на ларвитЪ си. СтършелитЪ въ гористи 
мЪстности изгризватъ младитЪ стъбла или тънки клончета 
на ясена, елхата, брЪзата, люляка и други съ мека дърве- 
сина горски породи. Установено е, че стършела причинява 
повреди и на младитЪ джбови гори, които сж обектъ на ле- 

_ ссвъдството. 
У насъ стършела е сравнително широко разпространенъ; 

събиранъ е главно отъ: двореца Евксиноградъ, 20. У. 1928 г., 
д-ръ Иванъ Бурешъ; Бургасъ, 19. [Х. 1910 г., П. Чорба- 
джиевъ; Стара планина, вр. Веженъ, вис. 2,100 м., 29. УШ. 
1934 г., Н. Атанасовъ; въ околностьта и изъ горскитЪ ЛИ- 
вади на с. Дерманци — Луковитско, 2. [Х. 1934 г., Н. Ата- 
насовъ; Етрополския балканъ, 12. УП. 1919 г., д.ръ Иванъ 
Бурешъ; околностьта на гр. Берковица, 25. №1. 1922 г.. Д-ръ 
Ив. Бурешъ; Софийското поле, 21. УШ. 1901 г., д-ръ Иванъ. 
Бурешъ; Люлинъ, 20. \1. 1940 г., Н. Атанасовъ ; Голо-бърдо, 
19. \1. 1938 г., Н. Атанасовъ; Драгалевския манастиръ, 15. УЦ. 
1917 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Панчарево — Софийско, 12. УП. 
1925 г., Н. Радевъ; СрЪдна-гора, въ политЪ на вр. Братия, 
ВИС. 1,000 м., 20. УП. 1941 год., д-ръ Н. Атанасовъ; с. Турия, 
Казанлъшко, \10. У]. 1921 г., Д. Иоакимовъ; Сливенъ, 10. УТ. 
ва г., 11. Чорбаджиевъ; Странлжа планина, 11. УГ. 1933 г., 
Кр. Тулешковъ; двореца Кричимъ, 1. УП. 1940 г., д-ръ Ив. 
`Бурешъ; Централни Родопи, Чепино, 30. УП. 1927 г., Пенчо 
ДрЪнски; Рила пл., вис. 2,000 м., 15. УШ. 1936 г., П. ДрЪнски; 
Рила пл., Овнарско, вис. 1,200 м., 22. УП. 1919 г., д-ръ Ив. 
Бурешъ; Горна Джумая, 20. \1. 1930 г., Н. Фененко; Кресненско: 
дефиле, гара Пиринъ, 4. \1. 1930 г., Е Папазовъ; Св. Врачъ, 
по течението на р. Бистрица, 10. У]. 1938 г., Н. Атанасовъу 
Левуново, 20. У. 1936 г., Н. Атанасовъ; Алиботушъ пл., 10. М. 
1906: г.. ЕЁ Атанасовъ ; около гр. Драма, У 1919 г.. Ал. 
Петровъ; Гюмюрджина, 24. ГУ. 1914 г., д-ръ Ив. Бурешъ ; 
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Кавадарци, 20. УИ. 1918 г., Ал. Петровъ; рыеаЕЕ, Тм. 1918 г.., 
Ал. Петровъ. | 

Въ сбиркитЪ на Царския естествено-исторически музей се 
намфри единъ екземляръ отъ Уе5бра сгабтго събранъ отъ Н. В. 
Царь Фердинандъ Г въ КбшззЬего при Кобургъ, на 17. \. 
1926 г., а сжщо така и единъ отъ Гравоза — Далмация, съ- 
бранъ отъ д-ръ Ив. Бурешъ, 16.Х. 1910 г. 

| Н. НедЪлковъ (13) го съобщава още отъ: Свищовъ, 
Разградъ, Враца, Търново, Елена, Севлиево, Троянъ, Пазар- 
джикъ, Чирпанъ и Ст. Загора. \ 

Географско разпространение. На Балканския_ 
полуостровъ е познатъ отъ Цариградъ, Черна-гора, Албания 
и Босна. Разпространенъ е по ц$лото Северно полукълбо. 

* 2. \Уезра омепфаИ$ ЕаБг. ФФ, 65. 

Новъ видъ за фауната на България. Събранъ въ окол- 
ностьта на Деде-Агачъ, 18. УЦ. 1918 г., отъ д-ръ Ив. Бурешъ ; 
СЪрско, 12. УП. 1917 г., Н. НедЪлковъ; Драма, 7. \. 1918 г., — 
Ал. Петровъ; а сжщо така е събранъ при Волосъ — Гър- _ 
ция, на 16. [У. 1911 г., отъ д-ръ Ив: Бурешъ. 

Презъ м. юний т. г. при посещението ми на обтровъ 
Тасосъ, наблюдавахъ този видъ твърде начесто, особено при 
разливи на малки поточета, кждето го и уловихъ. 

Географско разпространение. Сицилия, островъ 
Корфу, Албания, Гърция, Сирия, Египетъ, рва. о 
Кавказъ, Западна Азия до Индия. 

_-3. \Уезра те а Пес. 5%, 00. 

Уебра те@а строи най хубавото . гнН$здо отъ всички 
Уезмаае, което свободно виси върху клонитЪ на разни хра- 
сталаци и понфкога.върху сливови дръвчета. 

Този видъ е известенъ отъ: Варна, изъ храсталацитЪ 
на носъ Галата, 25. УП. 1939 г., Н. Атанасовъ; с. Дерманци, _ 
„Луковитско, 6. У. 1941 г., д-ръ Н. Атанасовъ; изъ околностьта 
на Берковица, 25. \1. 1920 год., д-ръ Ив. Бурешъ; въ го- 
ричкитЪ надъ гара Лакатникъ 26. У. 1935 год., Н. Атана- 
совъ; СрЪ$дна-гора, въ политЪ на вр. Братия, вис. 1,000 м.., 
20. УП. 1941 г., д-ръ Н. Атанасовъ; Голо-бърдо, вис. 1,000 м., _ 
19. \|. 1938 г., Н. Атанасовъ; Рила пл., Чамъ-кория, вис. 
1,450 м., 15. УШ. 1931 г., д-ръ Ив. Бурешъ; надъ Сливенъ, 
10. У1. 1908 г., П. Чорбаджиевъ; Св. Врачъ, по течението на 
р. Бистрица, 12. У. 1938 г., Н. Атанасовъ. | 

Географско разпространение. Ц$ла СрЪдна и 
«Северна Европа, чакъ до Севера Норвегия. Споредъ Апагё 
{1) не се срьща въ Сицилия, Португалия и СрЪдна Испания. 
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* 4. Уезра погуедса Е. уаг. погуедса Е. $9, 85%, дд. 

Новъ видъ за фауната на България, откритъ отъ Н. В. 
Царь Борисъ Ш, при Демиръ-баба-теке на 6. УП. 1923 г. Съ- 
‘бранъ е и отъ: Стара планина, вр. Веженъ, височина 2,000 м., 28. 
МПИ. 1934 г., Н. Атанасовъ; Етрополския балканъ, 12. УП. 1919 г., 
‚д-ръ Ив. Бурешъ; Централния балканъ, хижа „Юмрукъ-чалъ“, 
височина 1,600 м., 23. У. 1933 г., Кр. `Тулешковъ; ВЪ ОКОЛ- 
‘ностьта на Берковица, 25. \1. 1922 г., д-ръ Ив. Бурешъ; гара 
'Черепичъ, 6. \][. 1920 год., д-ръ ИВ. Бурешъ; с. Осиково, 
Врачанско, 4. Х. 1933 год., Н. Атанасовъ; гара Лакатникъ, 
Врачанско, 26. У. 1935 г., Н. Атанасовъ; Голо-бърдо, висо- 
чина 1,000 м., 19. УТ. 1938 Гы В Атанасовъ; Витоша пл., ви- 
‘сочина 1,650 м, 22. УТ. 1939 г., Н. Атанасовъ; Люлинъ пл., 
височина 1,000 м., 20. УГ. 1938 г., Н. Атанасовъ; Самоковъ, 
7. УИ. 1922 г., Д. Илчевь; СрЪдна-гора, вр. Еледжикъ, ви- 
сочина 1,177 м., 28. УШ. 1933 г., Н. Атанасовъ ; СрЪдна-гора, 
вр. Братия, височина 1,000 м., 28. УП. 1941 г., д-ръ Н. Атанасовъ; 

’Сливенъ, вр. Българка, височина 1180 м., 2. УП. 1912 г., П. 
"Чорбаджиевъ; Странджа пл., 20. УП. 1933 г. П. ДрЪнски; 
Родопи, Костенецъ, ДОЗ, Стояновъ; Родопи, Асе- 
новградъ, 8. У. 1908 г., д-ръ ИВ. Бурешъ; Рила пл., Овнар- 

_ ко, височина 1,200-м., 22. УП. 1919 г., д-ръ Ив. Бурешъ; 
Чамъ- -кория, височина 1450 м., 25. УП. 1930 г., д-ръ Ив. Бу- 
решъ; Ситняково, 1. УШ. 1908 г. Н. НедЪфлковъ; Солено- 
дере, 30. УП. 1934 г., П. ДрЪнски; Рилския манастиръ, висо- 
чина 1700 м., 20. УП. 1936 г.. Н. Атанасовъ; връхъ Мусала, 
височина 2,500 м., 30. УП. 1920 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Осо- 

_ говска пл., 20. УП. 1935 г., Н. Атанасовъ; Пиринъ пл., Па- 
пазъ-гьолъ, височина 2,100 м., 16. УП, 1915 г., д-ръ Ив. Бу- 
‘решъ; Алиботушъ, 9. М1. 1935 г.. П. ДрЪнски; Боздагъ пл., 
1. \|. 1914 г., Д. Илчевъ; Бласица плЕ 8. Г. 1919: =, К 
Тулешковъ; Благуша пл., 12. УП. 1917 г., Д. Илчевъ. 

Географско разпространение. Ц$ла Северна и 
СрЪдна Европа. 

* Б. Мезра погуедса Е. уаг. захогиса Е. $5, дд. 

_ Новъ видъ за фауната на България. Презъ май и юний 
‚женскитЪ се срЪщатъ най-често по Союнеаз${ег. Строи гн3Ъз- 
‚дата си подъ покриви на градински постройки, въ праздни 
‘кошерища и то винаги съ малки размЪри. У насъ е познатъ 
‘отъ следнитЪ находища: Етрополския балканъ, 12. УП. 1919 

_ год., събр. д-ръ Ив. Бурешъ; Голо-бърдо, 19. УТ. 1938 год... 
събр. Н. Атанасовъ; Витоша пл., височина 1650 м., 22. \[. 
1939 год., събр. Н. Атанасовъ; Люлинъ, 26. \1. 1938 г., събр. 
Н. Атанасовъ; с. Луково, Софийско, 14. УШ. 1938 год. събр. 
Г. Стояновъ; Рила пл., Чамъ-кория, височина 1700 м., 28. 
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\И. 1926 год., събр. д-ръ Ив. Бурешъ; двореца Кричимъ, 
1. УП. 1940 год., събр. д-ръ Ив. Бурешъ; Сливенъ 12. \1. 
1914 год., събр. П. Чорбаджиевъ; Алиботушъ пл., 9. У[.. 
1935 год., събр. П. ДрЪнски; Св. Врачъ, по течението на. 
р. Бистрица, 12. УТ. 1938 год., събр. Н. Атанасовъ: 

Географско разпостранение. Ц$ла Ср$дна и Се-. 
верна Европа. 

6. Уезра $Йуез1$ 5сор. Горска оса. $$, 9$, од. 

Въ България е наблюдавана презъ май, юний и юлий.. 
'Строи гнзздата си върху гредитЪ на градински постройки, 
а сжщо така и въ земята, обикновено покрай стръмни пх- 
тища. МжжкитЪ посещаватъ най-често УтвеЙегае. 

Събрана е отъ следнитЪ находища: двореца Евксино-. 
градъ при Варна, 8. УШ. 1935 год., д-ръ Ив. Бурешъ; по. 
крайбрЪжието на носъ Галата—Варна, 18. УП. 1938 год., Н.-. 
Атанасовъ; Черепичъ, 1. \1[. 1912 год., д-ръ Ив. Бурешъ;;. 
с. Осиково — Врачанско, 5. Х. 1933 год., Н. Атанасовъ; гара. 
Лакатникъ, 25. У. 1936 год., Н. Атанасовъ; въ околностьта, 
на Берковица, .25. УТ. 1922 год., д-ръ Ив. Бурешъ; Етропол- 

.ския балканъ, 12. УП. 1919 год., д-ръ Ив. Бурешъ; околно-- 
ститЪ на Сливенъ, 10. \1[. 1914 год., П. Чорбаджиевъ; Голо-- | 
бърдо, 19. \У[. 1938 год., Н. Атанасовъ; Витоша пл., височи- | 
на 1300 м., 11. \[. 1939 год., Н. Атанасовъ; Люлинъ, 20. У1.. 
1938 год., Н. Атанасовъ; с. Бистрица — Софийско, 1. УШ.. 
1916 год., д-ръ Ив. Бурешъ; двореца Врана, 1. УШ. 1919 г.,. 
майоръ Недковъ; с. Панчарево — Софийско, 2. У\[. 1925 год., 
Н. Радевъ; Срфдна-гора пл., подъ вр. Братия, височина 1000: 
м., 19. УП. 1941 год., д-ръ Н. Атанасовъ; Западни Родопи, 
Костенецъ, 3. УГ. 1939 год., Г. Стояновъ; Асеновградъ, 10.. 
УП. 1916 год., д-рь Ив. Бурешъ; двореца Кричимъ, 18. 
У. 1939 год., д-ръ Ив. Бурешъ; Рила, Чамъ-кория, 23. УП.. 
1934 год., П. ДрЪнски; Рила пл., Солено дере, 30. УП. 1934 г... 
П. Дрънски: Рила пл., Овнарско, височина 1200 м., 22. УП. 
1919 год., д-ръ Ив. Бурешъ; Рилския манастиръ, височина 
1600 м., 14. УП. 1898 год., Д. Иоакимовъ; Пиринъ пл., Па-- 
пазъ-гьолъ, височина 2100 м., 16. УП. 1915 год., д-ръ Ив. 
Бурешь; Бъндерица, височина 1800—2000 м., 1. УП. 1933 г... 
Реншь; Горна-Джумая, 4. УТ. 1929 г., Н. Фененко; Креснен- 
ско дефиле, гара Пиринъ, 4. \1. 1930, год., Д. Папазовъ ; Св.. 
Врачъ, по течението на р. Бистрица, 12. УТ. 1938 год., Н.. 
Атанасовъ; Петричъ, 20. У1. 1936 год., Н. Атанасовъ ; Невро- 
копъ, 6. УТ. 1936 год., Н. Атанасовъ; Алиботушъ, височина: 
1000 м., 7. \У1. 1935 год., П. Дрънски; Гюмюрджина. 24. ПУ. 
1914 год., д-ръ Ив. Бурешъ; околностьта на гр. Драма, 1. 
УТ. 1918 год., Ал. Петровъ; Бадома при Деде-Агачъ, 20. ПУ. 
1914 год., д-ръ Ив. Бурешъ; при Кавадарци, 20. УП. 1918 год... 
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Ал. Петровъ; Кожухъ пл., Кичи-кая, височина 1500 м. 18. 
УП. 1918 год., Д. Илчевъ. 

Географско разпространение. ЦЪла Европа. 
включително Испания, Черна-гора, Албания. 

7. Уезра дегтаптса Е. — Германска оса. $5, 88, дд. 

Най-разпространения видъ у насъ. Той е намфренъ въ- 
двореца Кричимъ отъ Н. В. Царь Борисъ Ш на 3. У. 1935 г.. 
Събранъ е и отъ следнитЪ находища: Евксиноградъ, 3. УШ. 
1935 год., д-ръ Ив. Бурешъ; Варна, 29. УШ. 1939 год., Н.. 
Атанасовъ ; Генишъ-ада — Варненско, 17. У1[. 1931 год., Кр.. 
Тулешковъ; Провадия, 1. УП. 1908 год., Н. НедЪлковъ; Русе,. 
2. УШ. 1928 год., Д. Иоакимовъ; Видинъ, 24. \У[. 1927 год... 
П. ДрЪнски; околностьта на Берковица, 25. \1. 1922 год... 
д-ръ Ив. Бурешъ; с. Карлуково—Луковитско, 12. УШ. 1932 год... 
Н. Атанасовъ; с. Дерманци — Луковитско, 12. Х. 1933 год., 
Н. Атанасовъ; Тетевенъ, 25. УШ. 1934 год., Н. Атанасовъ; 
Стара планина, подъ вр. Веженъ, височина 1800 м., 28. УШ.. 
1934 год., Н. Атанасовъ; Централния балканъ, къмъ хижа 
„Юмрукчалъ“ височина 1800 м., 8. УШ. 1935 год., д-ръ Кр.. 
Тулешковъ; с. Турия, Казанлъшко, 7. У. 1920 год., Д. Иоа- 
кимовъ; Калоферъ 1. УШ. 1926 год., С. Кантарджиева; Вратца.. 
2. УП. 1933 год., Н. Атанасовъ; Черепичъ, 5. УП. 1926 год., 
_д-ръ Ив. Бурешъ; с. Осиково, Врачанско, 2. Х. 1933 год. ;. 
гара Лакатникъ, 26. У. 1935 год., Н. Атанасовъ ; Своге, Соф., 
10. [Х. 1939 год., Ст. Димитровъ; София, 27. У. 1995., П.. 
ДрЪнски; с. Банкя, Соф., 27. ПУ. 1927 год., П. ДрЪнски; Лю- 
линЪ, 26. \1. 1938 г., Н. Атанасовъ; Витоша пл., 21. [Х. 1939 г., 
Н. Атанасовъ; Драгалевския манастиръ, 15. УП. 1917 год., 
д*-ръ Ив. Бурешъ; Панчарево, 20. \УП.1925 год., Н. Радевъ ; 
двореца Врана, 3. \1. 1905 год., д-ръ Ив. Бурешъ; СрЪдна- 
гора, вр. Братия, височина 1000 м., 20. УП. 1941 год., д-ръ. 
Н. Атанасовъ; Рила пл., Чамъ-кория, 28. УП. 1934 год., П. 
Др$нски; Родопи, Костенецъ, 2. УП. 1940 год., Г. Стояновъ; 
Родопи, Асеновградъ, 2. \1. 1912 год., д-ръ Ив. Бурешъ; Хас- _ 
ково, 20. У. 1938 год., Н. Атанасовъ ; Ямболъ, 3. \1. 1935 год... 
Н. Атанасовъ; с. БЪла, Сливенско, 10. УТ. 1935 год., Н. Ата- 
насовъ; Сливенъ, 6. УП. 1914 год., П. Чорбаджиевъ; Бур- 
гасъ, 2, УП. 1925 год., П. Чорбаджиевъ ; Странджа пл., 15. \У1. 
1933 год., Кр. Тулешковъ; Голо-бърдо, 19. У1. 1938 год., Н. 
Атанасовъ; Земенъ, 2. УП. 1927 год., П. ДрЪнски; Горна- 
Джумая, 2. \|. 1930 год., Н. Фененко; Банско, 1. \1. 1936 г., 
Н. Атанасовъ; Неврокопъ 2. \1[. 1936 год., Н. Атанасовъ ; 
с. Слащенъ, Неврокопско, 10. \[. 1936 год., Н. Атанасовъ; 
Алиботушъ пл.,. 2. УП. 1937 год., П. ДрЪнски; Свети Врачъ, 

_ 12. М1. 1338 год., Н. Атанасовъ; Кресненско дефиле, 2. \1. 1926 г.,. 
д-ръ Ив. Бурешъ; БЪласица пл., 21. УП. 1930 год., Кр. Ту- 
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лешковъ; Стъргачъ пл., височина 1250 м., 15. \1. 1938 год., 
`П. Др$нски; Драма, 1. \1. 1918 год., Ал. Петровъ; Гюмюр- 
джина, 24. [\. 1914 год., д-ръ Ив. Бурешьъ; Гевгели, 14. \1. 
1918 год., Ал. Петровъ; Пелистеръ пл., 1. УП. 1917 год., 
Д. Богдановъ; Суха гора пл., 12. УП. 1917 год., Д. Илчевъ. 

На Балканския полуостровъ е събрана при Омбла — = 
Далмация на 3. [Х. 1910 год., отъ д-ръ Ив. Бурешъ, а сжщо 
и отъ Кьой-дере, Олимпъ, Мала-Азия, 14. 1х. 1909 год. отъ 
Д. Илчевъ. 

ао СКо разпространение. Ц$ла_ Северна, 
и Ср$дна Европа, Алжиръ, Сицилия, Черна-гора, Албания, 
Гърция, Сирия, „Мала-Азия и Индия. Срфща се сжщо така 
‘много често и въ Северна Америка. 

8. Уезра а |.. — Обикновена оса. $9, 88, 050. 

Строи гнЪздата си въ земята, като предпочита окрайнини-_ 
тЪ на горитЪ. МжжкитЪ събирахъ върху ИтфеЦетае. У насъ 
е събрана отъ следнитЪ находиша: двореца Евксиноградъ 
при Варна, 30. УП. 1935 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Етрополския_ —. 
балканъ, 12. УГ. 1919 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Западна Стара- 
планина, вр. Комъ, 25. \1. 1922 г., д-ръ Ив.’Бурешъ ;’ Врачан- 
ско, гара Лакатникъ, 26. \1. 1935 г., Н. Атанасовъ; Сливенъ, 
12. 1: 19 в М: Чорбаджиевъь ; Голо-бърдо, 19, 1. 1938 г., 
Н. Атанасовъ; София, 27. У. 1925 г. П. ДрЪнски; с. Панча-_ 
рево — Софийско, НОЕ Н. Радевъ; Германския 
манастиръ, 10. УП. 1911 г., А. Урумовъ; Витоша пл., висо- 
чина 1,650 м., 96. УТ. 1939 г., Н. Атанасовъ; Западни Родопи, . 
Костенецъ, височина 1,000 м., 1. УП. 1912 г., Ана Урумова; 
Централни Родопи, вр. Сютка, вис. 2076 м., 7. УШ: 1925 г.,. 
П. Дрънски; Рила пл., Чамъ-кория, височина 1,700 м., 28. УП. 
1936 г., д-ръ Иванъ Бурешъ; Рилския манастиръ, височина 
1,600 м., 10. УП. 1936 г., Н. Атанасовъ; Рила пл., Овнарско, 
височина 1,200 м., 22. \Т. 1919 г., Д-ръ Ив. Бурешъ; Алибо-. 
тушъ пл., 9. УП. 1936 г., П. ДрЪнски; Пиринъ пл., Папазъ- 
гьолъ, височина 2,100 м., 16. УП. 1915 г., д-ръ Ив. Бурешъ; 
Кресненско-дефиле, гара Пиринъ, 4. У1[. 1930 г., Д. Папазовъ; 
„Осоговската пл., 20. УШ. 1935 г., Н. Атанасовъ; околностьта 
на гр. Битоля, 12. \][. 1917 г., Д. Богдановъ. 

Въ сбиркитЪ на Царския музей имаме и единъ екзем- 
пляръ отъ Парнасъ пл., при Атина, Гърция, събранъ отъ 
д-ръ Кр. Тулешковъ, 16. УИ. 1937 г. 

Географско разпространение. Позната е отъ 
цфла Европа, включително Испания и КанарскитЪ острови. | 
На Балканския полуостровъ е известна отъ Черна-гора, Ал- 
‘бания и Гърция. 
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9. Мера гиЁа |.. — Червена оса. 55, 85, дд. 

Уе5ра ги]а строи подъ земята повечето плоски гнЪзда 
’ само съ три гол$ми пити, които иматъ до 3,000 килийки. 
ГолЪмитЪ гнфзда иматъ обикновено до 700—800 женски и. 
700—800 мжжки. Най-често мжжкитЪ се наблюдаватъ върху 
ОлтбеШегае. 

У нась е събрана отъ следнитЪ находища: Етропол- 
ския балканъ, 12. УП. 1919 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Сливенския 
балканъ, вр. Чаталка, височина 1,000 м., 8. УШ. 1918 г., П. 

_Чорбаджиевъ; въ околностьта на гара Лакатникъ, 25. У. 
1935 г., Н. Атанасовъ; София, 27. У. 1925 г., П. Дрьнски ;. 
Панчарево, 27. У1. 1925 г., Н. Радевъ; Витоша пл., височина 
1,650 м., 22. \. 1939 г., Н. Атанасовъ ; Люлинъ, 21. \[. 1938 г., 
Н. Атанасовъ; Рила пл., Ситняково, Чадъръ-тепе, височина 
1,730 м:, 1. [Х. 1917 г., Бьотихеръ; Рила пл., Чамъ-кория, 
височина 1450 м., 23. УШ. 1904 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Рила пл., . 
Овнарско, височина 1,200 м., 22. УП. 1919 г., д-ръ Ив. Бурешъ;. 
двореца Кричимъ, 20. У. 1940 г., д-ръ Ив. Бурешъ; За- 
падни Родопи, околностьта на гара БЪлово, 10. УШ. 1908 г., 
Юлиусъ Милде; Централни Родопи, връхъ Сютка, височина 
2,076 м., 7. УШ. 1925 г., П. ДрЪнски; Странджа пл., 11. У[. 
1933 г., Кр. Тулешковъ; Алиботушъ пл., въ околностьта на 
с. Петрово, 10. \1. 1936 г., Н. Атанасовъ; Св. Врачъ, по те- 
чението на р. Бистрица, 12. У|. 1938 г., Н. Атанасовъ. 

- Географско разпространение. Позната отъ цфла 
Европа, Испания, Алжиръ и Северна Америка. На Балканския 
полуостровъ е известна отъ Черна-гора и Албания. 

* 10. Рзеиаоуезра аиз&гаса Рапг. 9. 

Р5еиаодезра аи аса изглежда, че съжителствува въ. 
гнфздото на Уезра ги]а понеже нейното географско разпро- 
странение е тЪсно свързано съ това на Уезра ги/а и не из- 
лиза извънъ ареала на последната. Изобщо, Р5. а151таса е 
единъ отъ най-рЪдкитЪ видове на палеарктичната область. 
Обикновено женскитЪ се срЪщатъ по-често, мжжкитЪ — сж 
по-р$дко, а работници — не сж познати. 

Областьта на нейното разпространение се простира 
отъ Атлантическия до Тихия океанъ, презъ цфла Евро- 
азия и заема само ср$дната и северна часть на тази область. 
Сжщо така разпространението й включва ц$ла СрЪфдна и 
Северна Европа. На изтокъ, както е случая за всички други 
видове Уе5ра, северната граница на, нейното разпространение: 
се спуска малко на югъ, макаръ въ Северна Финландия да 
достига Ледовито море; очевидно ще се намЪри и по на 
изтокъ въ Мурманското пристанище. Безъ съмнение, не отива 
по-далече отъ 65° северна ширина. 
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Въ Западна Европа Р5еиаочезра аиз Часа се срЪфща 
‚преимуществено въ планинитЪ — Швейцария, Германия, Нор- 
‚вегия Южната граница на разпространението й лежи така 
‚сжщо по-низко отъ 559 северна ширина. Разпространението 
й продължава въ планинит$Ъ на Кавказъ, планинската область 
на Транскавказъ, Централна Азия и стига Камчатка. _ 

Не строи гнЪзда, но изглежда паразитствува въ гнЪздото. 
на И. ги/а, кждето презимувалата женска крадешкомъ снася 
яйцата си. Презъ юний ФФ се наблюдаватъ по Итфейегае. 

У насъ този р5дъкъ видъ намфрихъ на Витоша пл., по 
цвЪтнитЪ ливади на ыы СрЪдецъ, на височина 1,650 м. 
‘24. УЪ ОВЭ к, 

Р$. аиятаса е новъ видъ за фауната на България. 

* 11. Рзеидоуезра опа ВИзсноН. 99, дд. 

Новъ видъ за фауната на България и Балканския полу- 
островъ. Описанъ за първи пжть отъ проф. д-ръ Н. В1зсвоН 
(6), презъ 1931 г. отъ Тюрингия и Тиролъ, но само върху 
женски екземпляри. До сега той не е попадналъ на мжжки 
екземпляри. За първи пжть мжжки екземпляри отъ този видъ 
установихъ отъ България, които потвърди и проф. В1зсво{. 

Р5ец4очезра от!55а живЪе най-вЪроятно като съквар- 
`тирантка при нЪкои други видове отъ р. Уезра. 

У насъ сж известни ФФ отъ: Етрополския балканъ, 
12. УП. 1919 г., събр. д-ръ Ив. Бурешъ; Голо-бърдо,19. \1. 1938 г., 
събр. Н. Атанасовъ; Люлинуъ, 20. \]. 1938 г., събр. Н. Атанасовъ; 
с. Панчарево, Софийско, 20. \1. 1925 г., събр. Н. Радевъ; София, 
10. У. 1927 г., събр. П. Др$нски; и 66 отъ: Витоша пл., около 
Черната скала, вис. 1,700 м., 21. УШ. 1938 г., събр. Н. Атана- 
совъ; Рила пл., Чамъ-кория, 12. УШ. 1932 г., събр. П. ДрЪнски; 
`Западни Родопи, Костенецъ, 3. \1. 1939 г., събр. Г. Стояновъ. 

Родъ Ро11$5{1е$ Ган. 

ВидоветЪ отъ родътъ РоЦ5$е$ сж разпространени по 
цфлата земя. У насъ до сега сж известни 5 вида. Почти 
всички строятъ гнЪзда отъ една пита, прикрепена поср$д- 
ствомъ кжса дръжка върху клончета, храсти, треви, камъни, 
даже и върху стени. Обикновено питата има 200-300 килийки. 

* 12. Рой${ез Кови О. Т. $9, 88. 

Новъ видъ за фауната на България, Отъ изучванията 
върху този видъ се установи, че се срща у насъ главно въ 
планинитЪ. Събранъ е отъ Централния балканъ, височина 
1600 м., 23. У. 1933 г., Кр. Тулешковъ; въ политЪ на вр. 
Веженъ, височина 1600 м., 28. УШ. 1934 г., Н. Атанасовъ; 

* > Ы 

то НИЕ "УАеРОУРУЖОЯ чет 



Приносъ къмъ изучаване на оситЪ въ България 223 

Етрополския балканъ, 12. УП. 1919-г., д-ръ Ив. Бурешъ; 
Рила пл., Чамъ-кория, 25. У]. 1931 г., П. ДрЪнски; Рила пл.., 
"Солено-дере, 21. УП. 1931 г., П. ДрЪнски; Рила пл., Ситня- 
‘ково, 1. УШ. 1908 г., Н. НедЪлковъ; Рила, Овнарско, висо- 
чина 1200 м., 22. УП. 1919 г., д-ръ Ив. Бурешь; Родопи, Ко- 
‘стенецъ, 3 \1[. 1912 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Пиринъ пл., Папазъ- 
гьоль, вис. 2,100 м., 19. УП. 1915 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Витоша пл., 
`22. [Х. 1939 г., Н. Атанасовъ; Люлинъ, 21. УШ. 1938 г., Н. 
Атанасовъ; Голо-бьрдо, 19. УГ. 1938 г., Н. Атанасовъ ; СрЪд- 
на-гора, 22. УП. 1941 г., д-ръ Н. Атанасовъ; Алиботушьъ пл., 
`9. МГ. 1935 г., П. ДрЪнски; двореца Кричимъ, 2. У]. 1940 г., 
д-ръ Ив. Бурешъ; Вратца, околностьта на Лакатникъ, 26. У. 
1935 г., Н. Атанасовъ; Петровска пл., при Петрово-Гевгели, 
16. \[. 1918. г. Д. Илчевъ. 

Географско разпространение. Испания, Далмация, Срдна 
Европа, Кавказъ, Сирия и Месопотамия. 

* 13. РоНз&ез ортаь!Шз Ко!|. $$, $8. 

Презъ 1913 г., когато нашитЪ войски наближаваха Ца- 
риградъ, този видъ биде събранъ на 3 януарий с. г. отъ 
подпоручикъ Д. Илчевъ, при ез. Деркосъ — с. Софасъ — 
Източна Тракия. У насъ е събранъ още отъ Сливенъ, 27. 
УШ. 1911 г., П. Чорбаджиевь; двореца Кричимъ, 18. У. 1940 
год., д-ръ Ив. Бурешь; Германския манастиръ, 15. УП. 1911 г., 
Анна Урумова; София, 21. УШ. 1901 г., д-рь Ив. Бурешъ; 
„Люлинъ, 21. УШ. 1910 г., Н. Атанасовъ; Голо-бърдо, 19. \. 
1938 г., Н. Атанасовъ; Севлиево, 1. УП. 1911 г., Н. НедЪл- 
ковъ; дворец Евксиноградъ, при Варна, 8. И. 1935 а 
д-ръ Ив. Бурешъ; околностьта на Удово, 24. У. 1918 г., 
'Ферингеръ. 

Р. орта М5 е новъ видъ за фауната на България. 
_ Географско разпространение. Испания, СрЪдна и Южна 

Германия, Срьдна Европа, Далмация, Гърция (Мореа). 

14. Роп${&е$ даШси$ [.. $5, 895. 

Този видъ е единъ отъ най-разпространенитЪ и се 
срЪща въ цфлата СрЪдиземноморска область, Срфдна и Южна 
Европа, Северна Африка, Сирия, Кавказъ, Туркестанъ, Пер- 
сия, чакъ до Китай и Япония. Северната граница на разпро- 
странението му достига Северна Русия и Швеция. 

Въ разпостранението си у насъ се очертава като видъ 
преобладаващъ въ равнинитЪ и по-малко въ подпланинскитЪ 
мЪста. Презъ пролътьта — априлъ и май ФФ посещаватъ 

_ Бирйо’тыа сурап5$а$ |. сжщо така и видоветЪ — $айЙх. 
_Събранъ е отъ Софлу, 13. УП. 1914 г., Д. Илчевъ; Бадома 
при Деде-Агачъ, 1. У. 1914 г., д-рь Ив. Бурешъ; Гюмюрд- 
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жина, 24. [У. 1914 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Св. Врачъ, 12. У\[. 
1938 г., Н. Атанасовъ ; У дово Гевгели, 24. ПУ. 1917 г., Ферин- 
геръ; Кресненско-дефиле, 4. \1. 1930 г., Д. Папазовъ; Ст. За- 
гора, 21. УП. 1906 г., Н. НелЪлковъ; Бургасъ, 1. УП. 1908 г... 
Н. Недфлковъ; Варна, 3. УШ. 1938 г., Н. Атанасовъ; дво- 
реца Евксиноградъ, 30. УШ. 1935 г., д-ръ Ив. Бурешъ; в. 
Търново, Преобреженския манастиръ, 2. У. 1912 г., д-ръ Ив. 
Бурешъ; Луково — Софийско, 14. УШ. 1938: г., Г. Стояновъ ; 
София, 15. УШ. 1996 г., П. ДрЪнски; с. Панчарево, Софий: 
ско, 20. \Т. 1925 г., Н. Радевъ; Германския манастиръ, 10. УП. 
1911 г.. Ан. Урумова ; с. Калгари, Панагюрско, 1. У]. 1906 г... 
Н. НедЪлковъ; с. БЪлово, Пазарджишко, 4. [У. 1909 г., д-ръ. 
Ив. Бурешъ; Пазарджикъ. острова, 2. У. 1901 г., Н. Недъл- 
ковъ; Асеновградъ, 5. У. 1906 г., Н. НедЪлковъ ; Голо-бърдо,. 
19. УГ. 1938 г., Н. Атанасовъ; Странджа пл., .Вълчановъ. 
мостъ, 3. УШ. 1935 г., П. ДрЪнски; Алиботушъ, 9. \1. 1936. 
ГОД., П. Дрънски; Рила, Чадъръ-тепе, височина 1730 м., 2. 
УИ. 1916 г., Бьотихеръ. | 

На Балканския полуостровъ е познатъ ‚отъ Далмация, 
Черна-гора, Гърция (Атина), островитЪ Самосъ, Милосъ. 
РтоЁ. В1зспоЙ го е установилъ и при Цариградъ. ый 

* 15. РоП$е$ св тепз15 Еабг. в. 

Новъ видъ за фауната на България, събранъ отъ Д. 
Илчевъ въ Кожухъ пл., Кичи-кая, височина 1500 м., 18. УП. 
1918 год. 

* 16. Ро|${е$ зшсМег Дипш. $5, 56. 

Ро5{ез; зШсИег е новъ видъ за фауната на Бълга- 
рия, събранъ предимно отъ нашитЪ планини. До сега е поз-. 
натъ отъ Пиринъ пл., Баюви дупки, 24. УШ. 1932 год., П. 
ДрЪнски; Рила пл., Солено-дере, 30. УП. 1934 г., П. Дрън- 
ски; Витоша пл., КамендЪлъ, височина 1 00 м., 22. [Х. 1941 
год., д-ръ Н. Атанасовъ; Етрополския балканъ, 12. УП. 1919: 
год., д-ръ И. Бурешъ; Алиботушъ, височина` 1000 м., 7. УП. 
1935 г., П. ДрЪнски; с..Богданци при Гевгели, 23. У. 1917 ГЫ: 
Да Илчевъ. 

Родъ 1$ сое|1и$ Тат. 

Отъ този родъ сж познати 9 вида, но само 2 принад-- 
лежать къмъ фауната на Европа. ОстаналитЪ обитава 
Южна Америка (Чили) и Австралия. | 

* 17. Б1зсоеЙи$ 2опа|$ Рай: 9; о 

р. ГопаЙ$ е новъ видъ за фауната на България. Раз- = 
пространенъ почти въ цфла Европа, той е най-рЪдкия видъ = 

``, 
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отъ Уезтаае. У насъ е събрань въ двореца Врана на. 16. 
УП. 1914 г., отъ д-ръ Ив. Бурешъ и въ Родни — Бълово, 
1. №1. 1911 г., оть Юл. Милде. 

роль Ечтепе$ 52 

ие този родъ принадлежать най-много видове отъ 
сем. УезрЕ аае, които надвишаватъ цифрата 100. По-голЪма 
часть отъ т$хъ обитаватъ тропическитЪ страни. Въ Европа 
сж известни до сега 10 вида. Всички строятъ гнФздата си 
отъ пфсъкъ и варовита глина, като ги закрепватъ здраво за 
стени, камъни, дървета, подъ кората на дървета, даже и въ 
листата на иглолистнит$. Като хе за ларвата оставятъ 
гжсеница отъ Сеотетаае. 

| У насъ се срЪщатъ Е видове. 

18. Рытенез соагсфафи$ [.. $5, 35 

Е. со@гс 15 е най-малкия видъ оть рода Ецтепез. 
СрЪща се у насъ отъ края на априлъ до септемврий. Гн5з- 
дата му сж единични, голЪми колкото лешникъ, изградени 
отъ глина и пъсъкъ върху стени, дървета, дребни храсти, а 
понфкога и подъ кората на дървета. 

Събранъ е отъ Ловечъ, 20. УП. 1932 год., П. ДрЪнски; 
с. Луково, Софийско, 14. УШ. 1938 год., Г. Стояновъ; Голо- 
бърдо, 19. УТ. 1938 год., Н. Атанасовъ; Люлинъ, 21. УШ. 
1938 год., Н. Атанасовъ; Витоша, Сухото езеро, височина 
1600 м., 22. [Х. 1939 год., Н. Атанасовъ; Драгалевския ма- 
настиръ, височина 950 м., 20. \1. 1918 год., д-ръ Ив. Бурешъ; 
Родопи, БЪлово, 6. УП. 1908 год., Юлиусъ Милде; Рила пл., 
Чамъ-кория, височина 1450 м.., 23. УП. 1934 год., П. ДрЪн- 
ски; Алиботушъ пл., 9. У]. 1936 год., П. Дрънски; с. Садо- 
во, Пловдивско, 1. м. 1908 год., Н. НедЪлковъ. Споредъ рр 
НедЪлковъ (13), този видъ е Е въ Ст.-Загора 
и Пазарджикъ. 

_ Географско разпространение. Алжирь, Египетъ, цЪла 
Европа. На Балканския полуостровъ: Далмация, Румъния, 

_ Македония при Солунъ, Гърция — островитЪ: Хиосъ, Сери- 
фосъ, Милосъ, Критъ; и Туркестанъ. 

* 19. Ештепез тедЙеггапей$ КнесвЬ. $9, 05. 
Този видъ е новъ за фауната на България. За неговата 

биология до сега нищо не е известно. Като главенъ ареалъ 
на неговото разпространение се см$та крайбрЪъжието на СрЪ- 
диземно море, а за северна р въ Европа — юженъ 
Щаермаркъ. 

У насъ е събранъ при с. Микре_ — Ловчанско, 5. [Х. 
1920 год., Д. Илчевъ; с. Луково — Софийско, 14. У. 1938 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во, Кн. ХИ, 15 
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год., Г. Стояновъ; Люлинъ, 21. УШ. 1938 год., Н. Атанасовъ; 
Родопи:— Б%лово, 6. УП. 1908 год., Юл. Милде; Ст. Загора, 
1. УП. 1908 год., Н. НедЪлковъ; Странджа пл., 11. \У1. 1933 
год., Кр. Тулешковъ ; Източна Тракия — Текирдагъ при 
с. Шаркьой, 5. У. 1913 год., д-ръ Ив. Бурешъ. 

Географско разпространение. Португалия, Испания, Хи- 
ерскитЪ о-ви, Алжиръ, Египетъ, Италия, Гърция — и островъ 
Критъ, Албания, Далмация, Западна и СрЪдна Азия. 

20. Ештепе$ агЬизогит Рап2. $9, 68. | 

Посещаватъ видовет$ отъ Еийрйо’ма. Гнфзлата сж отъ 
4 до 6 камерни, съ 8 до 9 гжсеници отъ ЕттеЙа {габеаИ$ 
5с., или една гжсеница отъ СоПаз еаиза Е., или много по- 
вече отъ Ра гатта Г. (10). 

У насъ е известенъ отъ двореца и. при _ 
Варна, 10. У. 1935 год, събр. д-ръ Ив. Бурешъ; Драга- 
левския манастиръ, 15. УП. 1917 год., събр. д-ръ Ив. Бурешъ; 
Родопи, Асеновградъ, 30. ГУ. 1909 год., събр. д-ръ Ив. Бу- 
решъ; Св. Врачъ, по течението на р. Бистрица, 12. \[. 1938 
год., събр. Н. Атанасовъ; отъ Владая-и Бургазъ го съоб- 
щава Н. НедЪлковъ (13). 

Географско разпространение. СрЪдна и Южна а 
Португалия, Испания, Алжиръ, Далмация, Албания, Кримъ 
и Каспийската область. 

21. Еитепе$ ипашеши$ \11. $9, 55. 

Най-гол5мия видъ у насъ съ дължина 25—30 м. м. 
Строи гнфздата си отъ хоросанъ, които залепва по жглитЪ 
на врати, прозорци, дървета. ГнЪздата сж значително по-го- 
лЪми отъ единъ орфхъ и съдържатъ повече камери, които 
напълва съ гжсеници. | 

Познатъ е отъ двореца Евксиноградъ при НОВ 2. 
УШ. 1928 год., събр. д-ръ Ив. Бурешъ; Варна, носъ Галата, 
6. УШ. 1938 год., събр. Н. Атанасовъ; Голо-бърдо, вр. Ос- 
трица, височина 1000 м., 19. У]. 1938 год., събр. Н. Атана:- _ 
совъ; Родопи — Костенецъ, 14. \[. 1939 год., събр. Г: Стоя- 
новъ; двореца Кричимъ, 1. УП. 1940 год., събр. д-ръ Ив. 
Бурешъ; Алиботушъ пл., 10. \1. 1937 год., събр. П. ДрЪнски; 
Св. Врачъ, по течението на р. Бистрица, 12. У. 1938 год., 
събр. Н. Атанасовъ; Кавадарци, 3. УП. 1918 год., събр. Ал. 
Петровъ. Н. НедЪлковъ (13) го съобщава отъ В.-Търново, 
Вратца, София, Панчарево, Пазарджикъ и Бачковския ма- 
настиръ. г 

Географско разпространение. Португалия, Испания, Фран- 
ция, Южна Германия, Унгария, Швейцария, Турция, Италия, 2 
Далмация, Албания, Гърция—островъ Критъ, Египетъ, Кримъ = 
Южна Русия, в 
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Родъ ВК ВупсВ1 и! 5р!т. 

Къмъ този родъ спадатъ два вида, отъ които единия 
е разпространенъ въ Южна и Югоизточна Европа, : а другия 
— въ Северна Африка. ы 

* 92. ВВупсМит осшШаит Е. $9, 05. 

Новъ видъ за фауната на България. Изглежда, че се 
срЪща само въ южнитЪ и югозападнитЪ предЪли на нашето 
отечество. Събранъ е отъ околностьта на Драма, 25. УП. . 
1916 год.. Н. НедЪлковъ; устието на р. Места, 22. УШ. 1918 
год., Д. Йоакимовъ; Деде- Агачъ, 18. УП. 1918 год., д-ръ Ив. 

_Бурешъ ;: Кавадарци, 3. УП. 1918 год., Ал. Петровъ; с. Мра- 
винци, Кавадарско, 1. \1. 1916 год., Ал. Петровъ. 

Географско разпространение. Южна Франция, Испания, 
Италия, Далмация, Албания, Гърция, Евбея, Критъ, Кипъръ, 
понЪкога въ Египетъ и Сомалия. 

Родъ Оаупеги$ Гай. 

Родътъ Одупеги$ има най-много видове отъ сем. Уе5- 
_раае, разпространени по цфлата земя, спадащи къмъ най- 
мжчнитЪ родове отъ Нутепошега. За Европа сж известни 
150 вида. Почти всички сж дребни, единични форми, мжчни 
за разпознаване, черни съ жълти или бЪли препаски. ГнЪз- 
дата си строятъ отъ каль въ стени или сухитЪ стебла на 
Юифи5$. ГнЪздото обикновено е разположено по права линия, 
а между всЪка камерка се намира междинно пространство. 
Н$кои видове строятъ защитни тржби предъ входа на 
гнЪздото. 

ЖенскитЪ поставятъ яйцето да виси отъ горната стра- 
на на гнЪздото и събиратъ за храна разни ларви отъ хобот- 

_ници, листни оси ([у4а), които предварително сж ожилени 
и парализирани. Гака поставената храна запушва входа. Следъ 
'11—12 дни ларвата пораства, минава въ какавида и излиза 

_ следъ 10 месеца. Паразити Сйгузаае. 
За фауната на България сж познати следнитЪ видове 

отъ подродоветЪ: Зуттогрйи$ \Мезт., АйсЁ5Ёгосеги$ \езт., 
[4010$ $Заизз. и Нор1ори$ \езт. 

” 23. ЗуттогрНиз$ тигаг!из$ Г. уаг. иАшафог 5аи35. $. 

Новъ видъ за фауната въ България, събранъ при Дра- 
галевци, Витоша пл. на 26. \]. 1936 г., отъ П. Др$нски.. 

Географско разпространение. Франция, Испания, главно 
Срфдна и Южна Европа. 
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* 24. Зуттогрниз дгасШ$ ВтиЦв. 9$. 

буттогрйиз атас 5 е събранъ при Германския мана- | 
стиръ на. 15. УШ. 1911 г., отъ д.ръ Ив. Бурешъ; Рила пл., ; 
Рилския манастиръ, височина 1,600 м., 22. УП. 1998 г., С. Кан- 
тарджиева. СрЪща се често по бегоррщана 104054 1 сжщо 
въ стени, но гнЪздото му е непознато. Новъ видъ за фау- 
ната на България. 

Географско разпространение. _ Срьдна. И Северна Европа | 
до Южна ШВвация. 

25. ЗуттогрВи$ ЫЁазслаёи$ Г. $. 

У насъ се срЪща презъ юлий и августъ. Събранъ’е отъ 
Рила пл., Чамъ-кория, височина 1,450 м., на 5. УШ. 1935 г., 
отъ П. ДрЪнски. Н. Недфлковъ (15) го съобщава отъ София. 

Географско разпространение. Северна и Сръдна Европа, 
Испания, Черна-гора и Кавказъ. 

26. Апс1${госеги$ Н- Мосз. 5. 

Най-малкиятъ видъ отъ подрода. `Апсёзёгосегиз, дости- 
гащъ размфри 6—7 м.м. Този рЪъдъкъ видъ за фауната на _ 
България е намЪренъ въ Рила пл. Чамъ-кория, на височина 
1,200 м., 27. УП. 1924 г., отъ д-ръ Ив. Бурешъ; Витоша пл., 
вр. Копитото, височина 1,000 м., 22. \1. 1939 г., отъ Н. Атана- 
совъ; Родопи — Костенецъ, 3. \1[. 1935 отъ г., Г. Стояновъ;. 
с. Луково ‘— Софийско, 14. УШ. 1938 г., отъ Г. Стояновъ. 

Географско разпространение. Унгария. и 
Г 

27. Апс!${госеги$ саЙ!ози$ ТНот$. $$. 

Събранъ е въ околностьта на София, 7. У. 1927 г., отъ _ 
П. Дрьнски; Витоша пл., Драгалевския манастиръ, височина_ 
900 м., 1. У. 1912 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Рила пл., Чамъ-кория, 
височина 1,700 м., 28. УП. 1936 г., д-ръ Ив. Бузешъ. 

Географско разпространение. Швеция, Германия, г. - 
изобщо въ СрЪдна Европа. | 

* 28. Апс!${госеги$ ране тиз Г. 9$. 

_Новъ видъ за фауната на България, намфренъ отъ`д-ръ 
Ив. Бурешъ въ Рила планина, Чамъ-кория, височина 1450 м., 
на 25. УШ. 1926 г. и.отъ Н. Атанасовъ въ Витоша пл., хижа 
Момина скала, височина 1,500 м., 20. \1. 1939 г. Би трЪбвало 
този рЪдъкъ видъ да го търсимъ, когато цъвтятъ ябълкитЪ 
и крушитЪ. 

Географско разпространение. Северна и Срфдна Европа. 
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* 29. Апс1госеги$ омуепн$ \\езш. 9. 

Този видъ е новъ за фауната на България, намЪренъ 
отъ 11. Дрфнски въ околностьта на София, на 9. УП. 1926 г. 
СрЪща се_-много рЪдко както въ България, така и въ дру- 
гит страни. Построява многокамерни гнфзда отъ смЪсь 
‘приблизителна на хоросана. 

Географско разпространение. Северна и СрЪдна Европа. 

30. Апс1${госеги$ райеёит [Г.. $5, 6 

Ап. райешт изкопава гнЪздото си въ земята, като 
‘сполучливо маскира входа. У насъ е значително разпростра- 
ненъ. Н. Недфлковъ (13) го публикува подъ името райейпит, 
което е неправилно, освенъ това го смЪсва съ вида Ап. те 
тасша 1ер. 

Събранъ е отъ: Германския манастиръ, 20. УП. 1911 г., 
А. Урумова; София, 21. У1. 1901 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Лю. 
линъ, 8. \[. 1914 г., Д. Илчевъ; Сръдна-гора, ВЪ полит на 
вр. Еледжикъ, височина 1,000 м., 28. УШ. 1933 г.. Н. Атана- 
совъ; Родопи, Костенецъ, височина 1,000 м., 1. УП. 1939 г., 

_Г. Стояновъ; Гюмюрджина, 24. [\. 1914 г., д-ръ Ив, Бурешъ. 
Географско разпространение. ЦЪла Европа, включително 

Испания, Северна и Западна Африка, Далмация, Черна-гора, 
Албания, Гърция и островъ Критъ, Кавказъ. 

31. Апс!$госеги$ с!аг!репп1$ ТНотз. 9$. 

У насъ този видъ е известенъ отъ СрЪфдна-гора, политЪ 
на вр. Еледжикъ, вис. 1,000 м., 28. У. 1933 г., събр. Н. Ата- 
насовъ; Централни Родопи, Чепинско, височина 1,000. м.., 
30. УТ .1927 г., събр. д-ръ Ир. Бурешъ; Рила пл., Чамъ-кория, 
височина 1,450 м., 5. УШ. 1938 г., събр. д-рь Ив. Бурешъ; 
Витоша пл., въ подножието на вр. Балабанъ, вис. 1,500 м., 
- \1. 1939 г., събр. Н. Атанасовъ. 

* 32. Апс1$&госеги$ гепипасша |ер. $3. 

Новъ видъ за фауната на България, съ значително раз- 
пространение. Събранъ е въ околностьта на с. Луково, Со-_ 
фийско, 14. УШ. 1938 г., отъ Г. Стояновъ; околностьта на София, 
6. УГ. 1926 г.‚отъ П. Дрънски; Родопи, Костенецъ, 1. УП. 1939 г., 
отъ Г. Стояновъ; двореца Кричимъ, 9. У. 1940 г., д-ръ Ив. 
Бурешъ; околностьта на гр. Харманлий, 24. \. 1939 „отЪ 
П. Дрънски; Алиботушъ пл., 7. \1. 1938 г., отъ П. ДрЪнски; Гю- 
мюрджина, 24. [\. 1914 г., отъ д-ръ Ив. Бурешъ. На Балканския 
полуостровъ е откритъ при Цариградъ на 13. УП. 1926 г., отъ 

‚ проф. д-ръ Н. В15свой. 



230 Д-ръ Н. Атанасов 

* 33. Апс15госегиз р1сЫрез Твотв. $. 

Този ‚рёдъкъ и новъ видъ за фауната на България, е 
събранъ ‘отъ 1. ДрЪнски, въ околностьта на София, на 
24. У. 1938 г., и отъ а спи Ц2е при Скопие на те УШ. 
1917 год. 

34. Мопофи$ ацадгИазс1афи$ Н. 5св. $$. 

ГнЪздата на този видъ намираме въ сухи стълбове, 
греди, или постройки отъ дъски. Известенъ е отъ околно- 
ститЪ на гр. Кюстендилъ, събранъ отъ Н. НедЪлковъ на 
2. УШ. 1908 г.; и Кавадарци, 3. УП. 1918 г., събранъ отъ Ал. 
Петровъ. Изобщо този видъ се срЪща у насъ по-рЪдко. 

Географско разпространение. Швеция, Финландия, Си- 
биръ, Северна Италия и СрЪдна Европа. 

“ 35. Одупеги$ спеуйегапи$ Заизз. Ф. 

- ‚ Новъ видъ за фауната на България, намфренъ отъ Юл = 
Милде въ ЗападнитЪ Родопи, при БЪлово, на 11. \[. 1910 г... 

Географско разпространение. Испания, Централна и 
Южна Франция, Юра, Швейцария, Германия, ‚Унгария, и 
мация, Албания. 

* 36. оду ппитегаБ!$ баизз. 99, 6 

Разпространението на Од. {ппитега 5 въ Европа не е 
добре проучено. Споредъ Апагб (1) се срЪща въ Алжиръ, а 
проф. В1зсво{ (7) го установява вь Южна Гърция — Мореа 
при Микене. НашитЪ екземпляри сж напълно идентични съ 
тъзи проучени отъ проф. В15свой. 

° У насъ този новъ видъ за фауната на България. 6 съ- 
бранъ отъ П. Дрънски вь околностьта на Горна-ОрЪховица, 
на 17. \1. 1927 г.; РодопитЪ, 1. УП. 1908 г., оть Н. НедЪл- 
ковъ и Кавадарци, 3. УП. 1916 г. отъ Ал. Петровъ. у ТР. РЗ 

3 

* 37. Норюриз$ зрийрез 1.. 36. 

Н. зришре$ строи гнЪздата си въ земята и въ стени на 
постройки измазани съ каль, кждето живЪе въ голЪми’ ко- 
лонии. Предъ входа на гнфздото построява 2—3 см. пред- 
пазна тржба. Като храна за ларвит$ събира 10—12 зелени. 
гжсеници отъ Мусгераортега, а ‘яйцето остава да виси на 
конецъ отъ тавана, 

Като паразити при Я. зрйийрез сж предимно видоветЪ 
отъ сем. Сйгузаае. . 

Този новъ видъ за фауната на България е намфренъ т 
отъ Ив. Урумовъ при Германския манастиръ, на 30. У. 1915. =. 
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год.; Витоша пл., надъ БЪФлата-вода, височина 1100 м., 22. 
\]. 1939 г., отъ Н. Атанасовъ, и Люлинъ пл. 20. \1. 1920 г., 
отъ д-ръ Ив. Бурешъ. 

Географско разпространение. цЪла Европа. 

38. Норюри$ те!апосерНа!$ С@те]. $5, 5. 

Този видъ у насъ е събранъ отъ Ив. Урумовъ въ 
околностьта на Германския манастиръ, на 30. У. 1915 год.; 
опитното поле при София, 17. У. 1923 г., отъ П. Чорбаджиевъ; 
и Бадома — Тракия, на 20. ГУ. 1914 г., отъ Д. Иоакимовъ. 

Географско разпространение. ЦЪла Европа, включително 
‚Испания; Азия. 

39. Норюри$ гепогп {5 аше|. 6. 

Н. тепогт!$ е разпространенъ въ цфла Срдна и Южна 
Европа, отива до Англия, Южна Швеция и Ленинградъ. На 
Балканския полуостровъ е познатъ отъ Албания. У насъ е 
намЪфренъ при Сливенъ, въ лозята, отъ [П. Чорбаджиевъ на 
26. \У1. 1923 год. 

40. Норюриз $ри1согп!$ Зр!п. $$. 

Най-голЪмиятъ видъ отъ Нор/ориз у насъ, достига 
14—17 м. м. дължина. Строи гнЪздата си въ земята, обра- 
зува малки колонии. Събранъ е отъ д-ръ Ив. Бурешъ въ 
Германския манастиръ — Лозенъ пл., на 25. \1. 1908 год. ; 
Бургасъ, 19. [Х. 1910 г., отъ П.. Чорбаджиевъ. 

_ Географско разпространение. Южна Европа, Тиролъ, 
Италия. 

Родъ Сеопи%е$ Га{т. 

Въ палеарктичната область се срщатъ 7 вида отъ. 
‚ този родъ. У насъ е познатъ само единъ видъ. Събиратъ 
медъ. | С а. 

4], Сеопйез аБЬгема*и$ \11|. 

Този рфдъкъ и морфологически интересенъ видъ е съ- 
бранъ въ околностьта на София отъ П. ДрЪнски, 8. У. 1927 
год., и при БЪлово — РодопитЪ, на 6. УП. 1908 г., отъ Юл. 
Милде. 

Географско разпространение. Познатъ отъ’Южна Ев- 
ропа, Испания, Алжиръ, Унгария и Далмация. 
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2ОЗАММЕМЕА$$ МВ 
[п уогПесепаег АтЬей{ зпа шее Рогзспипбеп аБег Че 

Би] аг1зсВеп Уезраае Чагзеез, Че 1св ип авте 1938 Бе! 
Неггп РтоЁ. Ог. В1зсвоЁЕ ш Веги шасВ{е ипа Че 1св п 
1е12{ег Дей! егодпже. 

шп Визапеп пабеп ес Ацеп аи аег КашШе Уезрёаае _ 
еше уегНа{ип1$14$$12 меЦе УегБтейипя, море! еш стоззет 
Те| 4ет Уегртеип8 уоп РНапрепагеп 10154. Ве! @езег Ует- _ 
ФгеЙипе егуе1зеп з1сн еписе Ацеп ег ЕашШе Уезр4ае т 
деп Се тоеп а15 Еетепе ег зиба!р1пеп ип4 а]р1пеп Хопеп, 
\а$ ацЁ Шгеп пийееигора1свеп ‘СрагаКег пшен+е+, ап4еге 
\леег Нп4еп з1с6 Не! ш еп Е]асАпаегп ипа еггесвеп аись _ 
Че а]р1пе Огеп2е ш аеп Оериосеп, моигсь з1е Штеп 1е1- 
\е15е Козшорозсвеп СвагаК\ег Безуе1зеп, Че аНеп еп@йсв 
еггеснеп Чаз Меегезиуеаи, ез зш@ хегорнуйзевеп, г @е — 
тшеаЦетггапе Допе Ви хапеп$ фур1зспе Тлеге. 

О1е пбгайси$еп Еицп4оге ш Вшеанеп па: Мат, 
Киззе, \Магпа, ипа Че зааНсьуеп Оеде-Ахафзсн ипа @е [зе]. 
Тва$$0$. О1е \ез+Иси${еп Еипаог{е зп аз Зисва-@ога-@аеь. 
Бе! Зкор!е ипа ВиоЦа ипа 41е ОЗИсИ$ еп — аз ЭМапа]а_ 
Сер. ип Вигеаз. 

Апззег аеш БеагБецееп Матена! аи$ Виоанеп апа. 
ши айср $0|свез аиз ДайяаНеп, Юпеспешапа, Оз+- Гргалеп 
ипа Кетазеп 2иг УегЁ ип. 

ПигсЬ уот1езепаеп Вейтгаз угег4еп 41 Анеп ила Уане-. 
{2 {еп уоп ЕаНепуезреп уегоНенИсН{. Уоп Чезеп эта Их 
Че Еаипа Вшвапепз 10]сепае 21 Ацеп пеи: Уезра отеп-. 
1415 ЕаБ., И. погоезса Е. уаг. погоетса Е., И. погоежса Е. 
уаг. ахотса Е.. Рзенаочезра аизтаса Рап2. Ф, Руепаочезра 
0т155а В1зсн. Ф©, 00, Рой5е$ Ко О. Т., Р. орта Ш К., 
Р. сШпеп$1$ КаБт., Р. ее! Гпим., Б{5соейиз гопаЙ5 Рап2.. 
Ецтепез тейЙетгапейз Кт., Юрулсыит осшашт Е., Зуттог- — 
рйи$ тигайиз |[.. уат. шащаю! $аиз$з., эт. стас Вг., Ая- 
сагосеги$ райейтиз [.., Ап. обюенИ1; \., Ап. гтештасша 
Гер., Ал. р’сНрез Твое. Одупегия спеотегапиз 5аи5$., Оа. а 
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ср зргеспе Шег шеше Нее ПапкБагке{  шешпет 
Рто!. От. Н.` В15СВОЁЕ ачз$ Р@г зеше Кип41ее Ашейиие 
ипа НШе Бе] шетег АгБеи. 

Раз уоп пит зи ее Ма{ена| Бенп4е{ “св ш 4еп башт- | 
шибеп ег К51. Епфоп1010815свеп З+айоп, Зойа, К1. Раа!з.. 
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